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 ةالمقدم

إلػػ   مػػف الميػػتك أ البشػػرية مػػا بػػيف ا حيػػا  ضععػػا يعػػم مكعػػكع وقػػؿ كزرع اأ
 ة بمكػػػػاف حيػػػػث اوػػػػا لػػػػـ يصػػػػر اشػػػػكا ت ضعمػػػػ  ال ػػػػعيمم القػػػػاوكممهميػػػػمػػػػف اأ، الحػػػػ 

لطب  كالعمم  كيعكم جكمهر الخالؼ حػكؿ بؿ حت  ضعم  ال عيم ا، كالشرضع  فحسب
، امريف والحظ اوهما ضعم  طرفػ  وقػيضف  اوا يستكجب المكازوة ب   مهذا المكعكع

يتعمػػؽ بحرمػػة  اأكؿكلكػػف الحقيقػػة فػػ  اوهمػػا متكػػامالف موسػػجماف حيػػث اف الوقػػيض 
امػػا الوقػػيض الصػػاو  فيمػػا يحققػػا ، سػػكا  كػػاف حيػػا اـ ميتػػا وسػػافكمع ػػكمية جسػػـ اإ

المػريض حيػث  البشرية مف امؿ كاسػتمرارية فػ  الحيػاة لمشػخص ضععا ؿ اأزرع كوق
فقػػػم ا ػػػرت الشػػػراية السػػػماكية كالتشػػػريعات المختم ػػػة حػػػؽ  اأكؿاوػػػا بالوسػػػبة لموقػػػيض 

ية ب ػػكف سػػالمكوزيػػم فػػ  القػػكؿ ب سػػبقية الشػػريعة اإ، فػػ  السػػالمة الجسػػمية وسػػافاإ
 إوسػػػافالبشػػػرية مػػػف  ضععػػػا اأكيمكػػػف القػػػكؿ اف وقػػػؿ كزرع وسػػػاف، كرامػػػة كحرمػػػة اإ

أوػػا يت ػػؿ ، مكعػػكع حسػػاس -يكػػام يجهػػز ضعميػػا المػػرض -حػػ  إوسػػافإلػػ   ميػػت
وطا ػػا  ػػم اتسػػة فػػ  الع ػػر الحػػميث اتسػػاضعا كبيػػرا حتػػ  إ  أف  ،باأحيػػا  كا مػػكات
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كتتميػز ، وسيج ا  كتـ وقما بما ف  ذلؾ بعػض خاليػا الػمماغأك  تكام   يكجم ضععك
مف القعايا الت  اصارت جم  ف  الوطػاؽ ال قهػ  كالتشػريع  مس لة البحث باضعتبارمها 

البشػرية معارعػة شػميمة مػف  بػؿ  ضععا ك م     مكعكع الك ية باأ، كالمجتمع 
إ   ،ية كفقهػػا  القػػاوكف ككػػذلؾ  بػػكؿ مػػف  بػػؿ الػػبعض ا خػػرسػػالمفقهػػا  الشػػريعة اإ

البشػػػرية   ضععػػػاجػػػكاز الك ػػػية باأإلػػػ   مك ػػػؼ معظػػػـ القػػػكاويف الكعػػػعية يػػػذمهبأف 
، كلكف عمف شركط معيوة . كيمكف القكؿ اف القعية حامصة غير ومطية ك  تقميمية

 -كاومػػا مهػػ   عػػية، كمػػف صػػـ فهػػ  ليسػػت مػػف ا مػػكر التػػ  يحكمهػػا و ػػكص  طعيػػة
كيت سػس ، كالتبػايف فػ  الحكػـ، تقبػؿ التعمميػة فػ  الػرأم، اجتهامية م محية -برمتها

 وسػافكخػركج جسػـ اإ، ككرامػة ا ممػ سػاف، والرأم ف  القعية ضعم  حرمة جسػم اإ
جػػػازةك  وسػػػافكفػػػ  المقابػػػؿ رضعايػػػة م ػػػمحة اإ، ضعػػػف مايػػػرة التعامػػػؿ العػػػالج كالتػػػماكم  ا 

سكؼ لف وتك ة كجكم و كص شرضعية خا ػة تتعػمف إووا  كمهذا يعو ، إوقاذ حياتا
استوتاجها مف القكاضعم أك  ، كاوما سوحاكؿ تممسها مف الو كص العامة،حكاـتمؾ اأ

 ال تاكل كاآلرا  ال قهية.أك  لكميةا
وتطػرؽ فػ   ،كصالصػة مباحػث، مقممػةإلػ   ك م ا تعت طبيعة البحث اف يقسػـ 

طالػػب، م ةكيػػتـ ذلػػؾ بصالصػػ، البشػػرية ضععػػا تعريػػؼ الك ػػية باأإلػػ   اأكؿالمبحػػث 
امػػا ، فػػركع ةك اوكوػػانف فػػ  صالصػػ، كا ػػطالحان ، تعريػػؼ الك ػػية  ل ػػةن  اأكؿوتوػػاكؿ فػػ  
ك اوكوػػػانف فػػػ  ، كفقهيػػػان ، يان البشػػػرية طب ضععػػػا او  وتوػػػاكؿ فيػػػا تعريػػػؼ اأالمطمػػػب الصػػػ

البشػرية ضعمػا  ضععػا تمييز الك ية باأإل   كف  المطمب الصالث وتطرؽ، فركعصالصة 
اما المبحػث الصػاو  فوتوػاكؿ فيػا مك ػؼ ، يشبهها  مصؿ الهبة كالبيةف مف خالؿ فرضعيف

البشػػػػػرية مػػػػػف خػػػػػالؿ  ضععػػػػػا  ػػػػػية باأ  كالقػػػػػكاويف المقاروػػػػػة مػػػػػف الك سػػػػػالمال قػػػػػا اإ
 ضععػا اـ المبحث الصالث فوتوػاكؿ فيػا شػركط المك ػ  بػا فػ  الك ػية باأ، مطمبيف

كتمػػػػػ  مهػػػػػذخ المباحػػػػػث خاتمػػػػػة تعػػػػػـ الوتػػػػػايج ، مطالػػػػػب ةالبشػػػػػرية مػػػػػف خػػػػػالؿ صالصػػػػػ
 كالتك يات.

 



 )مستل(منكا والقانوني الفقكي والموقف البشريظ باألصضاء الوصيظ 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

811 

 األولاملبحث 
 البشرية ضعاا تعريف الىصية باأل
عريػػػػػؼ الك ػػػػػية ل ػػػػػة يجػػػػػب اف وبػػػػػيف ت  بػػػػػؿ ال ػػػػػكص فػػػػػ  ا ػػػػػؿ المكعػػػػػكع

البشػرية ايعػا  اوكوػا كفقهػا  ضععػا كا ػطالحا ك اوكوػا كمػف صػـ تعريػؼ المق ػكم باأ
البشػػرية كا لمػػاـ بهػػا  ضععػػا كطبيػػا ليتسػػو  لوػػا معرفػػة المق ػػكم بمامهيػػة الك ػػية باأ

  بؿ الخكض ف  جكمهر المكعكع .
 اأكؿكؿ فػػػػ  المطمػػػػب وتوػػػػا ،ة مطالػػػػبصالصػػػػإلػػػػ   مهػػػػذا المبحػػػػث سوقسػػػػـضعميػػػػا 

امػا المطمػب  ،البشػرية ضععػا و  وتواكؿ تعريؼ اأكف  المطمب الصا ،ريؼ الك يةتع
 البشرية ضعما يشبهها. ضععا تمييز الك ية باأإل   الصالث وتطرؽ فيا

 األولاملطلب 
 ماهية الىصية

زمػف   إل   القكاضعم العامة تقتع  ضعمـ جكاز الك ية أوها ت رؼ معاؼ 
الكفػػاة، كلكػػف الشػػارع الحكػػيـ اجازمهػػا اسػػتصوا   يممػػؾ فيػػا المك ػػ  الت ػػرؼ أوػػا بعػػم

، امػػػا المك ػػػ  ف1 بػػػؿ كحػػػث ضعميهػػػا لمػػػا فيهػػػا مػػػف م ػػػمحة لممك ػػػ  كالمك ػػػ  لػػػا 
اهلل تعػػال  فػػ  ا خػػرة إلػػ   فم ػػمحتا مهػػ  مػػا يوالػػا مػػف ا جػػر كالصػػكاب كالتقػػرب بهػػا

ك أ ف  حياتا ت كتا اضعماؿ خير كبر كصيػرة يتػماركها بالك ػية ضعمػ  مػا فاتػا وساففاإ
امػػا م ػػمحة المك ػػ  لػػا فػػتكمف بح ػػكلا ضعمػػ  الععػػك المك ػػ  بػػػا ،   ػػر فيهػػا

كالذم يسع  مف خاللا اوقاذ حياتا مف المرض كا لـ وتيجة تمؼ ذلؾ الععك الػذم 
 يمتمكا . 
إلػ   كتطػرؽ، الشخ ػية حػكاؿكما ضعم المشرع العرا   الك ية مف مسايؿ اأ 
ف 64ذم ضعػػرؼ الك ػػية فػػ  المػػامة  الشخ ػػية الوافػػذ الػػ حػػكاؿهػػا فػػ   ػػاوكف اأأحكام

                                                           

اس ًالٌطاْخ ًؽاا اتقزلابي ااِ الفلاو ا عاممِ الملابس  . د. مظطفَ اثشاىْم الضلمِ, أؽكاب  المْاش1

 . 125شبسع المزنجِ, ثذً  عنخ طجغ, ص -ًاللبقٌ , المكزجخ اللبقٌقْخ
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مػػا بعػػم إلػػ   ت ػػرؼ بالتركػػة معػػاؼ"موػػا كالتػػ  و ػػت ضعمػػ  الك ػػية كضعرفتهػػا باوهػػا
كمػػف خػػالؿ التعريػػؼ اضعػػالخ يتبػػيف لوػػا اف ، ف.1  "المػػكت مقتعػػاخ التمميػػؾ بػػال ضعػػكض

المػػاؿ إلػػ   الك ػػية مهػػ  ت ػػرؼ تبرضعػػ  يوشػػ  بػػ,رامة مو ػػرمخ، كمػػا يو ػػرؼ م هكمهػػا
 فقط .

تعريػػؼ  اأكؿوتوػػاكؿ فػػ  ال ػػرع ، صالصػػة فػػركعإلػػ   مهػػذا المطمػػبكضعميػػا سوقسػػـ 
اما ال ػرع الصالػث فوتوػاكؿ ، كف  ال رع الصاو  تعريؼ الك ية ا طالحان ، الك ية ل ةن 

 تعريؼ الك ية  اوكوان .
 تعريف الوصية لغة: األولالفرع 

 :-الك ية ف  الم ة العربية تطمؽ ضعم  ضعمة معاف موها
ك ػػػ  الرجػػػؿ كأك ػػػاخ  ام ضعهػػػم اليػػػا، كاك ػػػيت اليػػػا ال يػػػر  اإلػػػ   العهػػػم -ا

 . ف2 جعمتا ك يتؾ، كك يتا إي ا  كتك يةإذا  كاك يت لا بش  ، كاك يت اليا
الك ؿ  ك   الش   ك يا ات ؿ، كارض كا ية مت مة الوبػات، ك ػم  -ب

 ف.3 ات ؿ وباتهاإذا  ك ت ا رض

اك ػػػ  إذا  كـال يػػػر بمػػػا يعمػػػؿ مقتروػػػا بػػػكضعظ، كتكا ػػػ  القػػػإلػػػ   التقػػػميـ -ج
، ك ػػاؿ تعػػال " ف1 كتكا ػػكا بػػالحؽ كتكا ػػكا بال ػػبر" "ك ػػاؿ تعػػال ف، 4 بععػػهـ بععػػا

 .ف2 أتكا كا با بؿ مهـ  كـ طاغكف"

                                                           

 .  1151( لغنخ 111( من قبقٌ  األؽٌاي الشخظْخ الؼشاقِ سقم )64المبدح ) .1

, 1511/314َ(اثن منظٌس, عمبي الذّن مؾمذ ثان مكاش  ثان اتقظابسُ, لغاب  الؼاشة, مابدح )ًطا« 2

 , الفْاشًص اثابدُ, مغاذ الاذّن مؾماذ 1111-ه1411داس الفكش, ثْاشًد, ط, األًلاَ, د ط, عانخ 

 -ه1411ّؼلٌة, اللبمٌط المؾْظ, مبدح )ًطَ(, الشعبلخ, ثْشًد, لجنب , ط الضبقْخ, د ط, عانخ 

, الضثْذُ, مؾمذ مشرضَ الؾغْن, ربط الؼشًط مان عاٌاىش اللابمٌط, مابدح 1131 , ص1111

 (.1114-ه1414, داس الفكش, ثْشًد, د ط, )21/216طَ( )ً

لغاااب  الؼاااشة, الضثْاااذُ, رااابط  1131الفْاااشًص اثااابدُ, اللااابمٌط المؾاااْظ, مااابدح )ًطاااَ(, ص (3)

الؼااشًط, ماابدح )ًطااَ(, المظااذس الغاابثا. الغااٌاىشُ, رظااؾْؼ اثااِ قظااش اعاامبػْ  ثاان ؽماابد, 

لغاخ ًطاؾبػ الؼشثْاخ, مابدح )ًطاَ(, ثشًاّخ اثِ مؾمذ ثن اعمبػْ  ثن مؾمذ النْغبثٌسُ, ربط ال

 , ثذً  عنخ.2/562

  1161-ه1311اتطفيبقِ, اثٌ اللبعم ؽغْن ثن مؾمذ المفض , مبدح )ًطَ(, ط اتخْاشح, عانخ «4

  .525ص
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حػػػيف   الػػػذم مهػػػك التك ػػػية كموػػػا  كلػػػا تعػػػال  كالك ػػية اسػػػـ بمعوػػػ  الم ػػػمر 
مػػف بعػػم ك ػػية يك ػػكف   الك ػػيةف صػػـ سػػم  المك ػػ  بػػا ك ػػية كموهػػا  كلػػا تعػػال 

اك   يك ػ  كا ػمها الك ػؿ، كسػم  أك   ية م خكذة مف ك   ي  بهاف، كالك 
 .ف 3 مهذا التعريؼ ك ية لما فيا مف ك مة التعريؼ ف  حاؿ الحياة با بعم الكفاة

 تعريف الوصية اصطالحا: الفرع الثاني
  تعري ها ضعوم فقها  الحو ية  اك 
، ةكبػػػا يو  ػػػؿ ضعػػػف البيػػػ، اسػػػـ لمػػػا اكجبػػػا المك ػػػ  فػػػ  مالػػػة بعػػػم مكتػػػا "-آ
 .ف4  " ف شييا مف ذلؾ   يحتمؿ ا يجاب بعم المكت، كالهبة، كا جارة

 . ف5  "ما بعم المكتإل   تمميؾ معاؼ "–ب 
  تعري ها ضعوم فقها  المالكية  صاويا
أك  مػػػػا بعػػػػم المػػػػكت ضعمػػػػ  سػػػػبيؿ التبػػػػرع ضعيوػػػػا كػػػػافإلػػػػ   تمميػػػػؾ معػػػػاؼ"–آ 
 .ف6 "مو عة

ضعتػػػػؽ أك  بعػػػػم مكتػػػػا شػػػػخاصأأك  مهػػػػ  مهبػػػػة الرجػػػػؿ مالػػػػا لشػػػػخص اخػػػػر"-ب
 .ف7  "لـ ي رح باأك  سكا   رح بم ظ الك ية، غالما

 . ف1 "مه  ضعقم يكجب حقا ف  صمث ماؿ ضعا مخ يمـز بمكتا "-ج
                                                                                                                                                      

 (3عٌسح الؼظش آّخ )« 1

 ( .53عٌسح الزاسّبد آّخ )« 2

, داس اؽْاب  الزاشاس الؼشثاِ 1طالشْخ اتمب  كمبي الاذّن مؾماذ ػجاذ الٌاؽاذ, شاشػ اللاذّش الفلْاش,  «3

  .341 , ص1116ه, 1416ثْشًد, 

(الكبعبقِ, ػم  الذّن اثٌ ثكش ثن مغاؼٌد الؾنفاِ, ثاذااغ الضاباغ ااِ رشرْات الشاشااغ, داس الكزات  (4

 .333-1/332 , ص 1116 -ه 1416الؼلمْخ, ثْشًد, لجنب , ط الضبقْخ, د ط, عنخ 

لاذًسُ الجغاذادُ ػجاذ الغناِ الغنْماِ الذمشالِ, اللجابة ااِ المْذاقِ, اثٌ الؾغاْن اؽماذ ثان ؽماذ ال« 5

 .4/161ششػ الكزبة, داس الكزت الؼلمْخ, ثْشًد, لجنب , ثذً  عنخ, ص

الذعٌقِ, شمظ الذّن مؾمذ ػشاخ الذعٌقِ, ؽبشْخ الذعٌقِ ػلاَ الشاشػ الكجْاش, تثاِ الجشكابد « 6

لاْ,, داس اؽْاب  الزاشاس الؼشثاِ, عْذُ اؽمذ الذسدّش ثيبمشو الششػ المزكٌس مغ رلبسّش مؾماذ ػ

 .4/422ص

لشطجااِ, مؾمااذ ثاان اؽمااذ ثاان مؾمااذ ثاان اؽمااذ ثاان سشااْذ, ثذاّااخ المغزيااذ ًقيبّااخ الملزظااذ, داس ال« 1

   .2/336 , ص1116-ه1416المؼشاخ, ثْشًد, لجنب , ط الضبقْخ, د ط, 
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  تعري ها ضعوم فقها  الشافعية كالحوابمة  صاويا
 .ف2  "مه  تبرع بحؽ معاؼ لما بعم المكت "-آ
 .ف3  "مه  التبرع بالماؿ بعم المكت "-ب
 ف.4  "ماؿ يقؼ و كذخ ضعم  خركجا مف الصمثمه  التبرع ب "-ج

 ف.5  "المك   لا بعم المكتإل   مه  تحكؿ المك   با "-م

كمػػػف كجهػػػة وظػػػر الباحػػػث وػػػرل اف التعريػػػؼ الػػػذم ذمهػػػب اليػػػا المالكيػػػة كمهػػػ   
مو عػة كمهػك ا كصػر أك  ما بعم المكت ضعم  سبيؿ التبرع ضعيوا كػافإل   تمميؾ معاؼ

  بشرية.ال ضععا اوسجاما مة الك ية باأ
 تعريف الوصية قانونا: الفرع الثالث

 حػػػكاؿف موػػػا مػػػف  ػػػاوكف اأ64ضعػػػرؼ المشػػػرع العرا ػػػ  الك ػػػية فػػػ  المػػػامة   
ت ػػػرؼ فػػػ  التركػػػة "كالتػػػ  و ػػػت ضعمػػػ  اوهػػػا 1959لسػػػوة  188الشخ ػػػية المػػػر ـ 

 .ف6 "ما بعم المكت مقتعاخ التمميؾ بال ضعكضإل   معاؼ
ف مػػف  ػػاوكف الك ػػية 1لمػػامة  امػػا المشػػرع الم ػػرم فقػػم ضعػػرؼ الك ػػية فػػ  ا 
 ت ػػرؼ فػػ  التركػػة معػػاؼ الك ػػية "كالػػذم وػػص فيػػا ضعمػػ  1946ف لسػػوة71ر ػػـ  
 .ف7 "ما بعم المكتإل  

                                                                                                                                                      

مبلا , المكزجاخ  الكشنبًُ, اثٌ ثكاش ثان ؽغان, اعاي  الماذاس  شاشػ اسشابد الغابل  ااِ الاو اتماب « 1

 . 3/211الزغبسّخ, ثْشًد, ط الضبقْخ, ثذً  عنخ قشش, ص

 .31ه, ص612الششثْنِ, مؾمذ الخطْت, مغنِ المؾزبط إلَ مؼشاخ مؼبقِ المنيبط, عنخ «2

اثن قذامخ الملذعِ, مٌاا الذّن اثاِ مؾماذ ثان ػجاذل, الكاباِ ااِ الاو اثان ؽنجا , ثْاشًد, لجناب , «3

  .41, ص1111, 5ط

قذامَ الملذعِ, شمظ الذّن اثٌ الفشط ػجذالشؽمن ثن اثِ ػمش اؽمذ, الششػ الكجْش ػلَ مازن  اثن«4

 . 514الملنغ ػلَ مزىت اثِ ػجذل اؽمذ ثن ؽنج  الشْجبقِ, ثذً  عنخ قشش, ص

علمب , ؽبشْخ الجغْشمِ ثزؾفخ الؾجْت ػلاَ شاشػ الخطْات المغامَ ااِ ؽا  الفاب  اثاِ  الجغْشمِ«5

 .216/3شش, صشغبع, ثذً  عنخ ق

  . 1151لغنخ  111( من قبقٌ  األؽٌاي الشخظْخ الؼشاقِ سقم 64اقظش اِ المبدح )«6

 .  1146لغنخ  11( من قبقٌ  الٌطْخ المظشُ سقم 1ّنظش: المبدح ) «1
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الشخ ػية ر ػـ  حػكاؿكذلؾ وػص المشػرع ا رموػ  ضعمػ  الك ػية فػ   ػاوكف اأ 
ت رؼ ف  التركػة  "ف كالت  و ت ضعم 254المعمؿ ف  المامة   2212ف لسوة 82 

، كيالحػػظ اف تعريػػؼ الك ػػية فػػ  القػػاوكف ف1  "عػػم المػػكت المك ػػ مػػا بإلػػ   معػػاؼ
كيشػػمؿ الك ػػية ، كا سػػقاطات، فهػػك يشػػمؿ التممكيػػات، ا رموػػ  يشػػمؿ كػػؿ الك ػػايا

 بالموافة. 
الشخ ػػػػية  حػػػكاؿ  ضعمػػػػ  الك ػػػية فػػػ   ػػػػاوكف اأمػػػاراتكمػػػا وػػػص المشػػػػرع اإ 
 "ضعم  اوهاف حيث و ت 242كضعرؼ الك ية ف  المامة   2225ف لسوة 28المر ـ  

 . ف2 "ما بعم مكت المك  إل   ت رؼ ف  التركة معاؼ
ك م تواكؿ المشػرع الجزايػرم مكعػكع الك ػية فػ   ػاوكف ا سػرة كالتػ  و ػت  

مػػػا بعػػػم مػػػكت المػػػكت بطريػػػؽ إلػػػ   تمميػػػؾ معػػػاؼ "ف باوهػػػا184ضعميهػػػا فػػػ  المػػػامة  
 ف.3 "التبرع

ياريػػة مؤجمػػة والحػػظ اف الك ػػية مهػػ  خالفػػة اخت كمػػف خػػالؿ التعػػاريؼ اضعػػالخ 
مػا بعػم المػكت، كمػا اف جميػة إلػ   يقررمها الشخص كمه  مف  بيػؿ العطايػا المعػافة

الت رؼ كمهػك فػ  العػرؼ الشػرضع  كالقػاوكو  يكػكف ممػـز إل   التعاريؼ اضعالمها تشير
مػا بعػم المػكت ك  يقت ػر ضعمػ  إلػ   شرضعيا كيككف مهذا الت رؼ فػ  التركػة معػاؼ

أك  كاإسػقاطات المح ػوة أخػرلا يشػمؿ  ػكر التممكيات فحسب، كاومأك  التبرضعات
 ف  معو  التمميؾ. 

 املطلب الثاني
 البشرية ضعاا ماهية األ

البشػػرية مهػػ   ػػكرة مػػف  ػػكر التعبيػػر لمشػػخص  بػػؿ  ضععػػا اف الك ػػية باأ 
كفاتا لك  يتـ الت رؼ بالجصة، كمه  مف  بيؿ اضعطا  ا ذف لمطبيػب باستي ػاؿ ام 

                                                           

  2111لغنخ  12(من قبقٌ  األؽٌاي الشخظْخ اتسدقِ  254ّنظش: المبدح )« 1

 . 2115لغنخ  21اي الشخظْخ ا مبسارِ سقم ( من قبقٌ  األؽ241ٌّنظش: المبدح ) «2

 المؼذي .  1114لغنخ  11( من قبقٌ  اتعشح الغضااشُ سقم 114ّنظش: المبدح ) «3
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بالجصػػة، كمػػا اوهػػا ايعػػا مػػف الت ػػرفات  ضععػػك مػػف اضععػػايا بعػػم المػػكت كالت ػػرؼ
 .ف1 الت  توش  ب,رامة مو رمة كتككف بذلؾ الك ية ت رفا احاميا يوشا بها ا لتزاـ 

البشػػػرية مهػػػك الععػػػك  ضععػػػا كبمػػػا اف المحػػػؿ الػػػذم تقػػػكـ ضعميػػػا الك ػػػية باأ 
كتقمـ العمكـ الحميصة، كفيما يمػ   اختالؼالبشرم فقم اختمؼ م هكـ الععك البشرم ب

صالصػة فػركع وتوػاكؿ إلػ   م هكـ الععك البشػرم كالػذم سػيتـ تقسػيـ مهػذا المطمػب بياف
تعريؼ الععك البشرم ف  القاوكف، كف  ال رع الصاو  وتواكؿ تعريػؼ  اأكؿف  ال رع 

الععػػك البشػػرم فػػػ  ال قػػا، امػػا ال ػػػرع الصالػػث فوعػػرؼ الععػػػك البشػػرم كفػػؽ الم هػػػكـ 
 الطب  .

 قانونا تعريف العضو البشري: األول الفرع
مف خالؿ تتبة غالبيػة القػكاويف العربيػة كا جوبيػة والحػظ اوػا ضعمػ  الػرغـ مػف  

كصرة تمػؾ القػكاويف ا  اوهػا لػـ تعػة تعري ػا م يقػا لمععػك البشػرم، كمػف تمػؾ القػكاويف 
، ف5 ، كالسػػػػػػكرم ف4 ، كالقػػػػػاوكف البحريوػػػػػ ف3  مػػػػػارات، كالقػػػػػاوكف اإف2 القػػػػػاوكف العرا ػػػػػ 

، حيث لـ تقـ ام مف تمػؾ القػكاويف بتعريػؼ الععػك ف7 ال روس  ، كالقاوكفف6 كالككيت 
 البشرية . ضععا تها بوقؿ كزراضعة اأأمهميالبشرم ضعم  الرغـ مف 

البشػػرية كموهػػا  ضععػػا ا  اوػػا مهوػػاؾ  ػػكاويف ضعربيػػة كاجوبيػػة اكرمت تعري ػػا لأ 
الععػك مهػك ام ضععػك مػف جسػـ  "ف كالتػ  و ػت ضعمػ 1القاوكف القطرم ف  المػامة  

                                                           

د. عاامْشح ػبّااذ الااذّبد, ػملْاابد قلاا  ًصسع األػضااب  الجشااشّخ ثااْن الشااشع ًاللاابقٌ , داس الضلباااخ  (1

  .11,ص 1111للنشش ًالزٌصّغ, عنخ 

المؼاذي ثشااب  إعاشا  ػملْابد قلاا  األػضاب  ثاْن اتؽْااب   1116( لغانخ 15) اللابقٌ  الؼشاقاِ سقاام(2

 .  551, ص1116-1-15( الظبدس اِ 3115ًاتمٌاد, منشٌس اِ الٌقباغ الؼشاقْخ اِ الؼذد )

ثشب  قل  ًصساػخ األػضب  الجششّخ, ًالمنشاٌس ثبلؼاذد  1113( لغنخ 15اللبقٌ  ا مبسارِ سقم ) (3)

 . 1113-1-13عمْخ ثزبسّخ ( اِ الغشّذح الش254)

  , قل  ًصسع األػضب  الجششّخ . 1111( لغنخ 16اللبقٌ  الجؾشّنِ سقم ) (4)

 , صسع ًقل  األػضب  الجششّخ .2113( لغنخ 31اللبقٌ  الغٌسُ ) (5)

 , صساػخ األػضب  الجششّخ .1111( لغنخ 55اللبقٌ  الكٌّزِ ) (6)

(7) Loin (94-654du29juillet1994)relative au donet al'utitisation deselements 

et produits du corps humain ,alassistance medicale a(a proreantiom et au 

diagnostic prenatal 
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، كمهػػػك و ػػػس التعريػػػؼ ف1 جػػػز  موػػػا كيكػػػكف حيكيػػػا كمهامػػػا إوقػػػاذ المػػػريضأك  افوسػػػاإ
ف مػػػف القػػػاوكف ا رموػػػ  كالمتعمقػػػة با وت ػػػاع مػػػف جسػػػـ 2الػػػذم و ػػػت ضعميػػػا المػػػامة  

، ف2 جػػز  موػػا"أك  وسػػافجسػػـ اإ أضععػػا ام ضععػػك مػػف  "كالتػػ  و ػػت اوػػا وسػػافاإ
البشػرية القػاوكف الكحيػم   ضععػاكيعم القاوكف ا وكميزم كالخاص بتوظيـ وقؿ كزرع اأ
ف موا كالتػ  تػوص 2فال قرة  7الذم  اـ بتعريؼ الععك تعري ا م يقا بمكجب المامة  

الػذم يتكػكف مػف مجمكضعػة  وسػافيق م بكممة ضععك مهك كؿ جػز  مػف جسػـ اإ "ضعم 
مػا تػـ إذا  الت    يمكف لمجسـ اسػتبمالها بشػكؿ تمقػاي  وسجةمركبة كمتكاممة مف اأ

ف 5، كمػػا ضعرفػػا المشػػرع الم ػػرم فػػ  الاليحػػة التو يذيػػة ر ػػـ  ف3 كامػػؿ"استي ػػالا بال
ف 2ف ال قػرة  1لـ يعرفا ف  وص القػاوكف كالتػ  و ػت ضعميػا المػامة  ب وا  ضعم  الرغـ

، الععك القابؿ لموقؿ مصؿ الكبػم كالكميػة، القمػب "مف الاليحة ضعم  اوا يق م بالععك
 - ػمامات القمػب -الجمػم، وسػجةم باأكمػا يق ػ، الريػة، ا معا  الم يقػة، البوكرياس

وسيجا يمكػف وقمػا مسػتقبال أك  جز  مواأك  ا كضعية الممكية كالعظاـ كام ضععك اخر
  ف.4 "البشرية ضععا بعم مكافقة المجوة العميا لزرع اأ، كفقا لمتقمـ العمم 
 تعريف العضو البشري فقها: الفرع الثاني

عري ات لمععك، كمه  بمصابة اجتهامات لقم تواكؿ ال قا القاوكو  العميم مف الت 
كارا  فقهيػػػػة، كمػػػػا اف مهػػػػذخ التعري ػػػػات ليسػػػػت صابتػػػػة كاومػػػػا تخعػػػػة لمتجميػػػػم كالتطػػػػكر 

 العمم  كالتطكر ف  فوكف الطب .
جػػػػز  حػػػػ  مػػػػف "تعريػػػػؼ الععػػػػك باوػػػػاإلػػػػ   ،ف5 فقػػػػم ذمهػػػػب جاوػػػػب مػػػػف ال قػػػػا  

 وسافحياة اإ، بحيث   يتك ؼ ضعم  وقما تعريض وسافالمككوات الطبيعية لجسـ اإ
                                                           

  1111( لغنخ 21اللبقٌ  اللطشُ ثشب  قل  األػضب  الجششّخ سقم )(1)

 .  1111( لغنخ 23اللبقٌ  اتسدقِ قل  ًصساػخ األػضب  الجششّخ سقم ) (2)

ادسّظ ػجذ الغٌاد ػجذل, األؽكاب  الغنباْاخ المزؼللاخ ثؼملْابد قلا  ًصسع األػضاب  الجشاشّخ ثاْن  (3)

 . 41, ص2111اتؽْب , داس الغبمؼخ الغذّذ للنشش ًالزٌصّغ, اتعكنذسّخ, 

 ًالمنشاٌسح ثبلؼاذد األًي مكاشس )ف( ااِ 2111( لغانخ 5الماؾخ الزنفْزّخ لللابقٌ  المظاشُ سقام ) (4)

 .2111-ّنبّش 12

د. عمؼخ اؽمذ اثٌ قظْظخ, األعابط اللابقٌقِ لمشاشًػْخ ػملْابد قلا  ًصسع األػضاب  الجشاشّخ,  (5

 .  41, ص2113الٌطنْخ لنشش الكزت ًالمطجٌػبد, الطجؼخ األًلَ الطجؼخ األًلَ, )
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الت  يجػكز وقمهػا  ضععا الخطر" كيالحظ اف التعريؼ غير م يؽ، حيث اخذ باأإل  
خطػر، إلػ   وسػافالبشػرية التػ  بوقمهػا  ػم تتعػرض حيػاة اإ ضععػا فقط، ك  يشمؿ اأ

البشػرية بشػكؿ ضعػاـ كلػػيس التػ  يجػكز وقمهػا مػػف  ضععػػا كوحػف مهوػا ب ػمم تعريػؼ اأ
كعػػة تعريػػؼ ضعممػػ  كبشػػكؿ ضعػػاـ ضعمػػ  إلػػ   ،ف1 ضعممػػا. كمػػا ذمهػػب جاوػػب مػػف ال قػػا

كمػا يتكلػم ضعوهػا"،  وسػافكضعرفكمها باوا" ضعبارة ضعف كؿ مككوات جسػـ اإ وسافجسـ اإ
اوػػػػػا كمػػػػػة تقػػػػػمـ المستكشػػػػػ ات الطبيػػػػػة إلػػػػػ   ،ف2 كيػػػػػذمهب جاوػػػػػب اخػػػػػر مػػػػػف ال قهػػػػػا 

البشػرية   تقت ػر فقػط  ضععػا اأب وػا  كالبيكلكجية كتقمـ العمكـ الحميصة يمكف القكؿ
التواسمية، كاوما تشتمؿ ايعا المـ كالمو   ضععا الكم  كالقمب كالرية كالكبم كاأ ضعم 

، خػرلمصػؿ الهرمكوػات كالجيوػات كغيرمهػا مػف ا جػزا  اأ أخػرلك ريوة العيف، كاجزا  
  ضععػا كيرل الباحث اف مهذا التعريؼ   يحظػ  بالت ييػم، أوػا يػمخؿ اجػزا  ليسػت ب

وقػػػؿ أك  وسػػػجةات خ ك ػػػا اوػػػا وقػػػؿ مهػػػذخ اأمصػػػؿ الموػػػ  كالجيوػػػ وسػػػافمػػػف جسػػػـ اإ
أك  ك  يشػػكؿ اموػػ  خطػػر ضعمػػ  المك ػػ  وسػػافالموػػ    يشػػكؿ خطػػر ضعمػػ  جسػػـ اإ

 المتبرع.
البشػرية باوهػا" مجمكضعػة مػف  ضععػا ، اأف3 كما يعرؼ بعض اخر مػف ال قهػا  

العوا ػػر الخمكيػػة القػػامرة ضعمػػ  اما  كظي ػػة معيوػػة فػػ  الجسػػـ سػػكا  اكاوػػت ظػػامهرة اـ 
 بشرية". أضععا ة ف  اما  كظي تها فكمها ماخمي

 تعريف العضو البشري من الناحية الطبية: الفرع الثالث
ضعبػػػارة ضعػػػف" ب وػػػا  تػػػـ تعريػػػؼ الععػػػك البشػػػرم مػػػف الواحيػػػة العمميػػػة كالطبيػػػة 

كالتػ  تعمػؿ مػة بععػها الػبعض، كالتػ  تػؤمم كظػايؼ معيوػا  وسجةمجمكضعة مف اأ

                                                           

 42د. عمؼخ اؽمذ اثٌ قظْظخ, المظذس الغبثا, ص 1)

قٌ  الغناااباِ ًالطااات الؾاااذّش, دساعاااخ رؾلْلْاااخ ملبسقاااخ د. اؽماااذ شاااٌقِ ػماااش اثاااٌ خطاااٌح, اللاااب -2)

, 2111لمششًػْخ قف  ًصسع األػضب  الجششّخ, داس النيضخ الؼشثْخ, اللبىشح, الطجؼخ الخبمغخ, 

 .51ص

مؾمذ كزبقو ًعبلِ ػطبسُ, مشاشًػْخ قلا  ًصساػاخ األػضاب  الجشاشّخ ًؽلاٌا ا قغاب , ثؾاش  -3)

 .2, ص2111ملذ  لغبمؼخ رجْش صّذ, كلْخ الؾلٌا, 
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، باوهػا" مجمكضعػة مػف ف2 ا ضعرفها البعض ا خر، كمف1 سكا  كاوت ماخمية اـ ظامهرية"
 مؤل ػا مػف وسػيجأك  ضعبارة ضعف مجمكضعة معيوةأك  الت  تقكـ بكظي ة معيوة، وسجةاأ
مختم ػػة تقػػكـ كتسػػاضعم ضعمػػ  اتمػػاـ ضعمػػؿ محػػمم، مصػػؿ القمػػب، كالعػػيف  أوسػػجةضعػػمة أك 

مػػف  ، كيعػػرؼ مركػػز اخال يػػات العمػػكـ الحيكيػػة الععػػك البشػػرم باوػػا" كتمػػاف3 كالمعػمة"
، كمػػػا اف ف4 التػػػ  تعمػػػؿ معػػػا لكػػػ  تػػػؤمم كظي ػػػة معيوػػػا" وسػػػجةالخاليػػػا الخا ػػػة كاأ
كال ػامر  4/8/1988ف فػ 1، ا مر  رارخ ر ـ ف5   ف  جمةسالمالمجمة ال قه  اإ

مػػػف عػػػمف  وسػػػافجسػػػـ اإ أضععػػػا ، كالػػػذم اضعتبػػػر الػػػمـ البشػػػرم ك 6/11/1988فػػ  
بػػػا اـ او  ػػػؿ ضعوػػػا، كاف الػػػمـ كالخاليػػػا، كالػػػمـ كغيرمهػػػا سػػػكا  كػػػاف مت ػػػال  وسػػػجةاأ

، الععػك البشػرم ف6 البشرية المتجممة، كمػا ضعرفػا الػبعض مػوهـ  ضععا يعتبر مف اأ
تعمػػؿ مػػة بععػػها كالتػػ   وسػػجةضعبػػارة ضعػػف مجمكضعػػة مػػف اأ"مػػف الواحيػػة الطبيػػة كمهػػك

كمصػؿ الػمماغ ، تؤمم كظي ة معيوػا، مصػؿ  المعػمة تحػكم ضعمػ  الطعػاـ كتقػكـ بهعػما
" كاذا كػػػػػاف الععػػػػػك البشػػػػػرم مهػػػػػك ضعبػػػػػارة ضعػػػػػف مجمكضعػػػػػة مػػػػػف 2222كالكبػػػػػم كالكميػػػػػة 

تعرؼ باوها" مجمكضعة الخاليا الت  تعمؿ مة بععها البعض  وسجةاأف,ف  ،وسجةاأ
 كالت  تؤمم كظي ة معيوا، اما الخمية فه  ا  ر كحمة ف  المكارم الحيا".

 

 

 

                                                           

(ػضّااض ّبعااْن ػضّااض, الؾمبّااخ اللبقٌقْااخ للمزجااشع اااِ ؽاابي قلاا  ًصسع األػضااب  الجشااشّخ, سعاابلخ 1

 22,ص2115مبعغزْش, عبمؼخ المنظٌسح, كلْخ الؾلٌا,

( ؽجْشُ ّبعْن, اترغبس ثبألػضب  الجششّخ, دساعخ ملبسقخ ثْن الفلو ا عممِ ًاللبقٌ  الغضاااشُ, 2

 . 45, ص2115عكنذسّخ, الطجؼخ األًلَ, داس الغبمؼخ الغذّذح, ات

د . كبم  ػجذ الؼضّض مؾمذ ػلِ, الغٌاقت اللبقٌقْاخ الزاِ رضْشىاب ػملْابد قلا  خمّاب عغام, سعابلخ  (3

 .311, ص2111دكزٌساه, عبمؼخ اعٌْط, كلْخ الؾلٌا, 

 .22ػضّض ّبعْن ػضّض, المظذس الغبثا, ص (4

ضااب  الجشااشّخ, مكزجااخ داس الضلباااخ للنشااش ًالزٌصّااغ, ( د. مناازس الفضاا , الزظااشّن اللاابقٌقِ اااِ األػ5

 .51, د. اؽمذ شٌقِ اثٌ خطٌه, مظذس عبثا, ص16, ص1115ػمب , الطجؼخ األًلَ عنخ 

( المؾبمِ ىْضم ؽبمذ المظبسًه, الزنظْم اللبقٌقِ لؼملْبد صسع األػضاب  الجشاشّخ, الطجؼاخ األًلاَ, 6

 .11,ص2111داس المنبىظ للنشش ًالزٌصّغ, عنخ 
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 املطلب الثالث
البشرية ضعما يشبهها من تصرفات  ضعاا متييس الىصية باأل
 (اهلبة والبيع) مثل ريأخ

 ضععػػػػا وتوػػػػاكؿ فػػػػ  مهػػػػذا المطمػػػػب التمييػػػػز بػػػػيف الت ػػػػرفات الكا عػػػػة ضعمػػػػ  اأ 
البشرية ضعف طريؽ  ضععا البشرية كمه  الهبة كالبية كبيف الت رفات الكا عة ضعم  اأ

 اأكؿفػػرضعيف وتوػػاكؿ فػػ  ال ػػرع إلػػ   الك ػػية كضعميػػا سػػكؼ وقػػكـ بتقسػػيـ مهػػذا المطمػػب
البشػػرية كوتوػػاكؿ فػػ  ال ػػرع  ضععػػا البشػػرية كمهبػػة اأ عػػا ضعالتميػػز بػػيف الك ػػية باأ

 البشرية . ضععا البشرية كبيف بية اأ ضععا الصاو  التمييز بيف الك ية باأ
 عضرررا البشررررية عرررن الهبرررة باأل عضرررا تمييرررل الوصرررية باأل: األولالفررررع 

 البشرية
و س وكم ف  البماية اف وبيف اف الهبة كالتبرع مه  ف  حقيقة ا مر تمؿ ضعم   

ضعػػف ضععػػك مػػف  وسػافالمعوػ  كمهػػ  مختم ػػة فقػط فػػ  الم ػػظ فكمهػػا يػمؿ ضعمػػ  تخمػػ  اإ
شػػخص اخػػر إوقػػاذ إلػػ   ل ػػرض اضعطػػا خ وسػػافجػػز  مػػف اجػػزا  جسػػـ اإأك  اضععػػايا

حياتػػا كيكػػكف مهػػذا التخمػػ  ضعػػف ذلػػؾ الجػػز  مكف مقابػػؿ كمػػا ذكروػػا سػػابقا، كالتبػػرع لػػا 
كفػػ  ،  ؼ كالك ػػية كالهبػػة كغيرمهػػاا كػػالك أوكاضعػػ ػػمة كصيقػػة بالهبػػة كمػػا بػػيف ال قهػػا  

جمية تمؾ التعاريؼ معو  التبرع ضعوممهـ   يخرج ضعف ككوا تقميـ المساضعمة لشػخص 
المػاؿ بػال ضعػكض بق ػم البػر كا حسػاف كمػا أك  مو عػة فػ  الحػاؿأك  سكا  كاف مػاؿ

، كضعقػػم التبػػرع بهػػذا المعوػػ  مهػػك ف1 مهوػػاؾ ال ػػاظ ذاتػػا  ػػمة مصػػؿ الهميػػة كالتطػػكع كالبػػر
ام ، بمكجبػػػا ب,ضعطػػػا  شػػػ   مكف اف ي خػػػذ مقابػػػؿ لمػػػا يعطيػػػا شػػػخاصم اأ يػػػاـ احػػػ

 ت رؼ ، كيرل بعض ال قها  المموييف اف التبرع ليسف2 اضعطا  ش   مف ضعومخ 

                                                           

الشاشثْنِ: مؾمااذ الشااشثْنِ الخطْاات, مغناِ المؾزاابط إلااَ مؼشاااخ الفاب  المنياابط )ػااْن ماان اػْااب   «1

  . 316, ص1151, 2ػلمب  الشباؼْخ(, مكزجخ ًمطجؼخ مظطفَ الجبثلِ الؾلجِ ًاًتده, ط

 .  65, ص1114ػجذالفزبػ ػجذالجبقِ, قظشّخ الؼلذ ًاتسادح المنفشدح, قبدُ ىْئخ قضبّب الذًلخ, « 2
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 .ف1  اوكو  كاوما مهك ك ؼ يمحؽ بالت رؼ القاوكو  
ضعميا يمكف القكؿ اف ضعقكم التبرع مه  مػف حيػث العمػكـ العقػكم التػ    ي خػذ  

مقابػػؿ لمػػا اخػػذ، كفػػ  الك ػػت ذاتػػا   ي خػػذ الطػػرؼ ا خػػر مقابػػؿ لمػػا احػػم ا طػػراؼ 
إلػػػ   المعكوػػػة مػػػف احػػػم ا طػػػراؼأك  ضعمػػػ  الموحػػػة أسػػػاساضعطػػػ ، فهػػػذخ العقػػػكم تقػػػكـ 

ا خر، لذلؾ يعتبر مهذا التبرع شخ ية احم المتعا ميف محؿ اضعتبار بالوسبة لمطرؼ 
كالهبػػة ، لػػة مكف ا جػػارةكالككا، يػػمخؿ عػػمف ضعقػػكم التبػػرع ضعقػػم ا ضعػػارة لػػذلؾ، ا خػػر
 .ف 2 اخرخ مف تمؾ العقكم إل   ...

ب وػػا  التبػرع فػػ  وظػر ال قهػػا  المسػمميف أوػػكاعك ػم تػـ تعريػػؼ الهبػة كوػػكع مػف  
، كضعم  مهذا الوهج سػار المشػرع العرا ػ  ف3 تمميؾ ماؿ ف  الحياة أخر بمكف ضعكض 

مػػػاؿ أخػػػر بػػػال  تمميػػػؾ"  فػػػ  تعريػػػؼ الهبػػة كضعرفهػػػا باوهػػػاسػػػالمضعمػػ  مػػػوهج ال قػػػا اإ
 .ف4  "ضعكض

   كيمكف تمييز الك ية ضعف الهبة مف خالؿ ما يم 
  مف حيث الو اذ -1

، الهبة تعتبر ضعقم وافذ اصوا  الحياة ام ضعومما يككف الطػرفيف ضعمػ   يػم الحيػاة 
إلػ   اما الك ية فالكعة الطبيع  اوها تككف وافذة بعم الكفػاة أوهػا ت ػرؼ معػاؼ

 .ف5 ما بعم المكت 
   لتككيفمف حيث ا -2

ام   تػوهض الهبػة ا  باإيجػاب ،  بمهػا المكمهػكب لػاإذا  ف  الهبة   تتـ ا  
، امػا الك ػية فهػ  ت ػرؼ ف1 كالقبكؿ أوها مف العقكم الت  توشػا باإيجػاب كالقبػكؿ 

                                                           

.  1111مطجؼخ ًصاسح ا ػم  الؼشاقْخ,  -منزس ػجذ الؾغْن الفض , الزظشف ثبألػضب  الجششّخ« 1

 . 11ص

 .136, ص1134ػجذ الشصاا اؽمذ الغنيٌسُ, قظشّخ الؼلذ, « 2

 . 6, الششثْنِ, مظذس عبثا, ص115الكغباِ, مظذس عبثا, ص« 3

  .1151لغنخ  41من اللبقٌ  المذقِ الؼشاقِ سقم  611المبدح  «4

( مان 1, المبدح )1151( لغنخ 111( من قبقٌ  األؽٌاي الشخظْخ الؼشاقِ سقم )64اقظش المبدح ) «5

 . 1146لغنخ (11قبقٌ  الٌطْخ المظشُ سقم )
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لػػذلؾ ف وهػػا تو ػػذ بعػػم ،  ػػاوكو  تػػتـ بػػاإرامة المو ػػرمة لممك ػػ  يػػتـ و اذمهػػا بعػػم المػػكت
 ا ضعم  المك   لا .مكت المك   مكف تك  ه

امػا الك ػية ، معيوػة حػمممها المشػرع أحكاؿ  يجكز الرجكع ف  الهبة ا  ف   -3
تعػػميمها اصوػػػا  أك  فتوعقػػم بػػ,رامة المك ػػ  فمػػذلؾ يجػػكز الرجػػكع ضعػػف الك ػػية
الكامهػػػػػػب إ  أف  ،ف2 الحيػػػػػػاة  ف الك ػػػػػػية   تكػػػػػػكف وافػػػػػػذة ا  بعػػػػػػم المػػػػػػكت 

 جػػػرا الك ػػػت المحػػػمم إإلػػػ   البشػػػرية ضععػػػا يسػػػتطية الرجػػػكع ضعػػػف الهبػػػة باأ
 .ف3 العممية، ك  يجيز ضعم  التوازؿ

  مف حيث محؿ ت رؼ الععك -4
التػ  يجػكز الت ػرؼ بهػا أوػا   تتك ػؼ ضعميهػا  ضععػا ف  الهبة ترم ضعم  اأ 

ا عرار بالكامهب، اما فػ  الك ػية فيسػتطية المك ػ  الك ػية إل   الحياة ك  تؤمم
 تو ذ بعم المكت .جز  موها أوها أك  جميعها ضععا باأ

 مف حيث الكمية .  -5
يهػب مػا يشػا  مكف مكافقػة الكرصػة، امػا فػ  بػ ف  ف   الهبػة يسػتطية المكمهػكب 

الك ػػية تبقػػ  فػػ,ف  اك ػػ  بمػػا يزيػػم ضعػػف الصمػػثإذا  المك ػػ فػػ,ف  الك ػػية التقميميػػة
البشػػػرية فاوػػػا يجػػػكز لممك ػػػ   ضععػػػا امػػػا الك ػػػية باأ، الكرصػػػة إجػػػازةمك كفػػػة ضعمػػػ  
 بجزا  موا.أك    بجسمخ أغراض ضعالجية بكؿ جسمخيستطية ا ي ا

 البشرية عضا البشرية عن بيع األ عضا تمييل الوصية باأل: الفرع الثاني
تػػا فقػػم اصػػار مهػػذا المكعػػكع أمهميك  البشػػرية ضععػػا وظػػرا لحماصػػة م هػػكـ بيػػة اأ 

 ضععػا امهتماـ الكصير مف رجاؿ الميف كالقاوكف كالطب، ككف مكعكع وقؿ كزراضعة اأ
ضعػمـ كجػكم إل   شرية مف المكاعية الحميصة وتيجة تطكر المجاؿ الطب  باإعافةالب

إلػػ   اباحػػة مهػػذا الوقػػؿ، ممػػا مضعػػا المهتمػػيف بهػػذا ا مػػرأك  و ػػكص  ػػريحة بتحػػريـ

                                                                                                                                                      

   . 1141( لغنخ 131( اللبقٌ  المظشُ سقم )411المبدح ) «1

 . 6الغض  الخبمظ, ص الٌعْظ اِ ششػ اللبقٌ  المذقِ, مظبدس اتلزضا , -ػجذالشصاا الغنيٌسُ «2

 .  11-11منزس ػجذالؾغْن الفض , مظذس عبثا, ص« 3
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عػػػك  أك ، التك ػػػؿ آلرا  اجتهاميػػػة كشخ ػػػية فػػػ  عػػػك  موظػػػكرمهـ لمحيػػػاة كفمسػػػ تها
 البشرية . ضععا   باأا ي اأك  بيةأك  الم محة كالعرر ف  ضعممية التبرع

البشػػػرية لػػػـ تقػػػرخ الشػػػريعة  ضععػػػا مسػػػ لة بيػػػة اأبػػػ ف  كمػػػا اوػػػا وػػػكم اف وبػػػيف 
، كاف السػػػبب فػػػ  تحريمػػػػا ف1 ية كلػػػـ تجػػػزخ القػػػػكاويف الكعػػػعية بػػػؿ حعػػػػرتا سػػػالماإ

ب يػػة الح ػػكؿ  وسػػافتشػػجية اإإلػػ   البشػػرية يػػؤمم ضععػػا كحظػػرخ مهػػ  كػػكف بيػػة اأ
 .امهاوة كرامتا كحقا ف  سالمة جسماك  وسافيا اإأخ وسافضعم  الماؿ كاست الؿ اإ

كضعقم البية مهك مف ضعقكم المعاكعة ام اف البية ضعقم يمـز با الباية المشترم  
، امػػا الك ػػية ف وهػػا ف2 حقػػا ماليػػا اخػػر فػػ  مقابػػؿ صمػػف البيػػةأك  اف يوقػػؿ ممكيػػة الشػػ 

البشػػػرية فػػػ   ضععػػػا ل ػػػحة بيػػػة اأ كيشػػػترط، مػػػا بعػػػم المػػػكتإلػػػ   تمميػػػؾ معػػػاؼ
كالصػػاو  اف يكػػكف ، اف يكػػكف المحػػؿ مشػػركضعا اأكؿ، شػػرطيفإلػػ   القػػاوكف الكعػػع 
كاف تكػػكف ، ام اف يكػػكف محػػؿ العقػػم ممػػا يجػػكز التعامػػؿ بػػا شػػرضعا، السػػبب مشػػركضعا
 .ف3 ال اية مشركضعة 

البشػػرية يكػػكف العقػػم فػػ  مصػػؿ مهكػػذا  ضععػػا فػػاذا تعا ػػم شخ ػػاف ضعمػػ  بيػػة اأ 
ك ػػػػػم اضعتبػػػػػر المشػػػػػرع العرا ػػػػػ  ، ف العقػػػػػمكيترتػػػػػب ضعميػػػػػا بطػػػػػال، حالػػػػػة غيػػػػػر  ػػػػػاوكو 

الت رفات الوا مة لمممكية كال امرة مػف المػكرث فػ  مػرض المػكت فػ  حكػـ الك ػية 
ف ػ  ، ية بيػة الععػك البشػرم فػ  حالػة العػركرةسػالماباحت الشػريعة اإإذا  ، اماف4 

ف العقػػػػم  ػػػػحيل كموػػػػتج لجميػػػػة مهػػػػذخ الحالػػػػة يكػػػػكف السػػػػبب كالمحػػػػؿ مشػػػػركضعا كيكػػػػك 
 .اطرافا
البشػػػػرية ضعػػػػف الك ػػػػية  ضععػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا تقػػػػمـ يمكػػػػف تمييػػػػز البيػػػػة باأك  

البشرية، مف خالؿ اف ضعقم البية مف العقكم المعاكعة كيككف فيها الصمف  ضععا باأ
                                                           

د. قغشّن ػجذالؾمْذ قجْو, قل  ًثْغ األػضب  الجششّخ ثْن الششّؼخ ا عممْخ ًاللاٌاقْن الٌعاؼْخ, « 1

 . 15, ص2111الطجؼخ األًلَ, داس الٌاب  للطجبػخ ًالنشش, 

 ( من اللبقٌ  المذقِ المظشُ .411شاقِ, ًالمبدح )( من اللبقٌ  المذقِ الؼ516اقظش المبدح )« 2

 -عؼْذ مجبس  مغ. طو المم ؽٌّ, مغ . طبؽت ػجْذ الفزمًُ, المٌعض ااِ الؼلاٌد المغامبح, الجْاغ«3

 . 14-13, ثغذاد, ص1113-1112الملبًلخ, عبمؼخ ثغذاد, كلْخ اللبقٌ , داس الؾكمخ,  -اتّغبس

 الؼشاقِ . ( من اللبقٌ  المذقِ 1111المبدح ) «4
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امػػا فػػ  الك ػػية يعطػػ  الشػػخص الشػػ  ك  ي خػػذ مقػػابال لمػػا ، مقابػػؿ لمشػػ   المبػػاع
إذا  البشػرية، امػا ضععػا ؿ اأكضعمة تحريـ البية كمهك المقابؿ الذم ي خذخ مقابػ، يعطيا

ك ػية كي ػبل مباحػا  ف أك  تبػرعإلػ   كاف بمكف مقابؿ تحكؿ البية ف  مهذخ الحالة
المحػػػؿ كالسػػػبب ا ػػػبحا مشػػػركضعيف كمهمػػػا مػػػم يػػػم المسػػػاضعمة كالعػػػكف لشػػػخص مػػػريض 
، كاوقػػاذ حياتػػا، لػػذلؾ اجػػازت اغمػػب القػػكاويف الكعػػعية التبػػرع كالك ػػية كحرمػػة البيػػة

كا سػتصوا  ضعمػ  ، البشػرية محػـر كمحعػكر شػرضعا ك اوكوػا ضععػا فاأ ؿ ف  بية اأ
كيمكػػف اجمػػاؿ الشػػركط ، مهػػذا ا  ػػؿ مهػػك اباحػػة مهػػذا البيػػة فػػ  حالػػة العػػركرة فقػػط

  إباحة البية كمه  اآلتية
 اذا لـ يجم المريض متبرضعا لا . -1
 اف تككف مهواؾ خطكرة ضعم  حياة المريض ب قماف حياتا . -2
  متخمص مف مرعا ا  بشرا  الععك .ل أخرلاف   تككف مهواؾ كسيمة  -3

 املبحث الثاني
 ضعاا ي والقىانني املقارنة من الىصية باأللساممىقف الفقه اإل

 البشرية
، وظػػرا لمتطػػكرات العمميػػة الهايمػػة كالتقػػمـ التكومػػكج  فػػ  كافػػة مجػػا ت الحيػػاة 

 ضععػػا التقػػمـ الطبػػ  الحا ػػؿ فػػ  مجػػاؿ استي ػػاؿ كوقػػؿ اأ كضعمػػ  كجػػا الخ ػػكص
فقػػػم اعػػػح  امػػػر متابعػػػة مهػػػذخ التطػػػكرات مػػػف ، ا حيػػػا إلػػػ   ة مػػػف ا مػػػكاتالبشػػػري

 تعػػمف ضعػػمـ التمػػرم كالخػػػركج، بحيػػث يجػػب اف تحػػاط بعػػماوات تشػػريعية، ةمهميػػاأ
 كاضععػايا سػػكا  كػاف حيػػا وسػػافضعمػ  المسػػممات الشػرضعية كالتػػ  موهػا حمايػػة جسػم اإ

  كال قه  ب ػيض مػف مسالميتا كرضعايتها ب كبر  مر ممكف، كلقم زخر التشرية اإأك 
اآليػػات كا حاميػػث الوبكيػػة الشػػري ة ك كاضعػػم كمبػػامئ فقهيػػة ضعامػػة فػػ  مختمػػؼ امػػكر 

كمػػا اوػػا كػػاف سػػػابقا فػػ  التشػػريعات الكعػػعية يحظػػر المسػػاس بجصػػػة ، الػػميف كالػػمويا
المتػػكف  لحرمتهػػا ك مسػػيتها، كاحترامػػا لمشػػاضعر ذكيػػا، كلكػػف وتيجػػة التطػػكر الحا ػػؿ 
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 ضععػػػا و ػػت اغمػػػب القػػكاويف الكعػػعية ضعمػػػ  الك ػػية باأفقػػم ، فػػ  المجػػاؿ الطبػػػ 
 البشرية .

 اأكؿمطمبػػيف وتوػػاكؿ فػػ  المطمػػب إلػػ   كضعميػػا كلمػػا تقػػمـ سوقسػػـ مهػػذا المبحػػث
امػػا المطمػػب الصػػاو  وتطػػرؽ ، البشػػرية ضععػػا   فػػ  الك ػػية باأسػػالممك ػػؼ ال قػػا اإ

 البشرية . ضععا مك ؼ القكاويف المقاروة مف الك ية باأإل   فيا

 األولملطلب ا
 البشرية ضعاا ي يف الىصية باأللساممىقف الفقه اإل

ضعػمـ مشػركضعية المسػاس بجصػة المتػػكف  إلػػ     ذمهػبسػالمجاوػب مػف ال قػا اإ 
، كما فػ  الحػكامث مػصال، حت  لك اف جز  مف جصتا كجمت مترككة مكف مفف، ا ال

ة رجػػػاؿ ال قػػػا ، ا  اوػػػا غالبيػػػوسػػػاففيجػػػب ت سػػػيما كتك يوػػػا كمفوػػػا احترامػػػا لكرامػػػة اإ
بجػز  مػف اضععػايها مػف اجػؿ أك    اباح المساس بجصة المتكف  لالوت اع بهػاسالماإ

العػػػػػركرات تبػػػػػيل  "ضعمػػػػػال بالقاضعػػػػػمة الشػػػػػرضعية، اوقػػػػػاذ حيػػػػػاة المرعػػػػػ  مػػػػػف ا حيػػػػػا 
كما اف الشرع اجػاز اكػؿ لحػـ الميػت فػ  حالػة العػركرة كمػا فػ   كلػا ، "المحظكرات

لمـ كلحـ الخوزير كما امهؿ ل ير اهلل با فمف اعػطر اوما حـر ضعميكـ الميتة كا "تعال 
فمػف بػاب اكلػ  اسػتخماـ بعػض ، "غير باغ ك  ضعام فال اصـ ضعميػا اف اهلل غ ػكر رحػيـ

اجػػػزا  المتػػػكف  لمتػػػماكم كاوقػػػاذ مػػػريض مػػػػف المػػػكت كازالػػػة العػػػرر ا شػػػم بالعػػػػرر 
، فارتكػاب اخػؼ العػرريإلػ   كما اوا ضعوػم التعػارض بػيف محظػكريف ي ػار، ا مو 

الجصػة شػييا مممكسػا سػكا  اسػتخمـ  أضععػا كما اف التقمـ العمم  جعؿ ا ست امة مػف 
ب ف  كمف خالؿ ما تقمـ لـ يعم مهواؾ تعارض مة القكؿ، ضعمميةأك  أغراض ضعالجية

ية كحرمػػة الجصػػة، لكػػف يػػتـ اخػػذ وسػػاوالمسػػاس بجصػػة المتػػكف  يتعػػارض مػػة الكرامػػة اإ
أوػػػا فػػػ  ، يػػػتـ التطػػػرؽ اليهػػػا  حقػػػا مػػػف الجصػػػة يوػػػا  ضعمػػػ  شػػػركط سػػػكؼ ضععػػػا اأ

كلكشػػؼ الكصيػػر مػػف ،   مػػف خػػالؿ اوقػػاذ مػػريضوسػػاوالتعػػامف اإإلػػ   الحقيقػػة يؤكػػم
 ضععػا كضعميػا سػكؼ وتوػاكؿ ارا  ال قهػا  القػايميف بحعػر وقػؿ اأ ا كتشافات العمميػة
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امػػػا فػػػ  ال قػػػرة الصاويػػػة سػػػوتواكؿ ارا  ال قهػػػا  ،  اأكلػػػمػػػف جصػػػة المتػػػكف  فػػػ  ال قػػػرة 
 مف جصة المتكف  . ضععا قايميف بجكاز وقؿ اأال

 البشرية كا وت اع بها  ضععا ارا  ال قها  القايميف بحعر وقؿ اأ  اك 
حتػ   وسػاف  ضعم  تحريـ ا وت اع بجصػة اإسالملقمم شمم جاوب مف ال قا اإ 

بيومػػػػا يػػػػرل بعػػػػض ، ف1  وسػػػػافكرامػػػػة اإإلػػػػ   كيرجػػػػة فػػػػ  ذلػػػػؾ، فػػػػ  حالػػػػة العػػػػركرة
 أضععػا ، اف التحريـ يعكم لسبب تعبمم   يػمرؾ ضعمتػا لػذلؾ يحظػر وقػؿ ف2 المالكية 

القػػرآف الكػػريـ مػػف  أملػػةإلػػ   الميػػت كا وت ػػاع بهػػا كاسػػومكا فػػ  مهػػذا الحظػػر وسػػافاإ
 كالسوة الوبكية الشري ة. 

 القرآف الكريـ مف  -1
كلقػػػم كرموػػػا بوػػػ  امـ كحمموػػػامهـ فػػػ  البػػػر كالبحػػػر "كمػػػا جػػػا  فػػػ   كلػػػا تعػػػال  
 وسػػافكػػكف اإ، ف3 "مػػف الطيبػػات كفعػػموامهـ ضعمػػ  كصيػػر ممػػف خمقوػػا ت عػػيال كرز وػػامهـ

كفػػ  حالػػة وػػزع ضععػػك مػػف بعػػم ، خمقػػا اهلل تعػػال  فػػ  احسػػف  ػػكرخ كسػػخر لػػا الكػػكف
 المكت يتعارض مة ذلؾ التكريـ حت  لك كاف مهذا الميت كافر .

 مف السوة الوبكية الشري ة  -2
ضعػػػف وػػػزع الععػػك مػػػف جصػػػة  ف ػػم وهػػػ  الرسػػػكؿ الكػػريـ   ػػػم  اهلل ضعميػػػا كسػػمـ 

كضعػف ضعايشػة رعػ  اهلل ضعوهػا ، الميت  ف فيا وكع مف المصمة كتشكيا الخمقة وسافاإ
، كمػػا ف4  "كسػػر ضعظػػـ الميػػت ككسػػرخ حيػػا " ػػاؿف اف رسػػكؿ اهلل   ػػم  اهلل ضعميػػا كسػػمـ

اوػػا ضعوػػمما كػػاف يمشػػ  فػػ  جوػػازة، فجمػػس ف جػػا  ضعػػف الرسػػكؿ   ػػم  اهلل ضعميػػا كسػػمـ
فػذمهب لكسػرخ فقػاؿ الوبػ    ػػم  اهلل ، فػاخرج الح ػػار ضعظمػا، بػرالوبػ  ضعمػ  شػ ير الق

                                                           

ه, 1323اثاان ػبثااذّن )مؾمااذ امااْن(, سد المخزاابس ػلااَ الااذس المخزاابس, الغااض  الضاابقِ, اللاابىشح, « 1

 . 631ص

 . 222الذّن ثكشً, مذٍ مب ّمل  ا قغب  من عغذه, ثْشًد, دً  عنخ طجغ, صد. كمبي  (2)

   11عٌسح اتعشا , اّخ  (3)

 ( .4221عنن اثن مبعخ, مظذس عبثا, سقم الؾذّش ) (4)
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كلكػػػف مسػػػا فػػػ  ، كسػػػرؾ ايػػػاخ ميتػػػا ككسػػػرؾ ايػػػاخ حيػػػافػػػ,ف    تكسػػػرمها  "فضعميػػػا كسػػػمـ
 . "جاوب القبر
البشرية كا وت اع بها مف جصة  ضععا ارا  ال قها  القايميف بجكاز وقؿ اأ  صاويا
 المتكف  
لمسػػػػػاس بالجصػػػػػة كاباحػػػػػة الت ػػػػػرؼ اف ا جتهػػػػػام ال قهػػػػػ  خػػػػػرج مػػػػػف حظػػػػػر ا 

كاضعتبػػػػار وقػػػػؿ ، "العػػػركرات تبػػػػيل المحظػػػػكرات "ضعمػػػػال بالقاضعػػػػمة الشػػػػرضعية ضععػػػا باأ
متكف  إوقػاذ مػريض ضعمػ  حافػة المػكت مػف امهػـ العػركرات  إوسافالععك مف جصة 

  فػ  افعػؿ  ػكرخ ك  وسػاوكيعػم ضعػامال كاعػحا لمتعػامف اإ، الت  تبيل المحرمػات
جػز  أك  ضععػك مػف الجصػة ، كما اوا   يقت ػر ضعمػ  اخػذسافويتعارض مة كرامة اإ

، فػػ  تشػػريحهاأك  اسػػتخمامها بالكامػػؿ كمػػا فػػ  اغػػراض العمميػػةإلػػ   موهػػا اومػػا يمتػػم
كالسػوة القػرآف الكػريـ إلػ   البشرية مف الجصػة ضععا كاستمؿ ال قها  ف  اباحة وقؿ اأ

  كالقكاضعم ال قهية كمه  كا ت ، الوبكية الشري ة
  آف الكريـالقر .مف 1
اومػػا حػػـر ضعمػػيكـ الميتػػة كالػػمـ كلحػػـ الخوزيػػر كمػػا امهػػؿ "جػػا  فػػ   كلػػا تعػػال  

، ف1  "ل يػػر اهلل بػػا فمػػف اعػػطر غيػػر بػػاغ ك  ضعػػام فػػال اصػػـ ضعميػػا اف اهلل غ ػػكر رحػػيـ
حرمػػػػت ضعمػػػػيكـ الميتػػػػة كالػػػػمـ كلحػػػػـ الخوزيػػػػر كمػػػػا امهػػػػؿ ل يػػػػر اهلل بػػػػا  "ك كلػػػػا تعػػػػال 

لوطيحة كما اكؿ السبة ا  ما ذكيتـ با كما ذبل ضعم  كالمخوقة كالمك كذة كالمترمية كا
اهلل فػػػ,ف  فمػػػف اعػػػطر فػػػ  مخم ػػػة غيػػػر متجػػػاوؼ  صػػػـ " كلػػػا تعػػػال إلػػػ   "الو ػػػب

ك كلػػا ، ف3  "يريػػم اهلل بكػػـ اليسػػر ك  يريػػم بكػػـ العسػػر "، ك كلػػا تعػػال ف2  "غ ػػكر رحػػيـ
سػػػوكا اف اهلل يحػػػػب التهمكػػػػة كاحإلػػػ   كاو قػػػكا فػػػػ  سػػػبيؿ اهلل ك  تمقػػػػكا ب يػػػميكـ "تعػػػال 

ك   "، ك كلػػػا تعػػػال ف1 "ك  تقتمػػػكا اك مكػػػـ خشػػػية امػػػالؽ "ك كلػػػا تعػػػال ، ف4 الحسػػػويف 
                                                           

  . 113عٌسح الجلشح, آّخ  «1

  . 4عٌسح المباذح, آّخ  «2

  115عٌسح الجلشح, آّخ  «3

  115عٌسح الجلشح, آّخ  «4
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  كالصاويػػػة تعتبػػػر كػػػؿ كاحػػػمة اأكلػػػاآليػػػة ، ف2  "تقتمػػػكا او سػػػكـ اف اهلل كػػػاف بكػػػـ رحيمػػػا
كرفػػة ا باحػػة كلكجػػكب  "العػػركرات تبػػيل المحظػػكرات "موهمػػا ا ػػال لمقاضعػػمة ال قهيػػة

اليسػػر فػػ  ا مػػكر كمهػػا إلػػ   امػػا اآليػػة الصالصػػة فتػػمضعك، صػػـ المػػذككر فيهمػػااضعػػـ مػػف ا 
امػا اآليػة الرابعػة ، كوبذ العسر ضعف جمية ا مكر ما لـ يكف مهواؾ وػص شػرضع  بػذلؾ
، امػػػا فػػػ  اآليػػػة ف3 فتػػػوص ضعمػػػ  ضعػػػمـ القػػػا  الػػػو س فػػػ  التهمكػػػة كمهػػػك ضعػػػاـ كمجمػػػؿ 

هػػ  ضعػػف  تػػؿ الوػػاس بععػػهـ الخامسػػة كاآليػػة السامسػػة فيػػوص اهلل ضعػػز كجػػؿ ضعمػػ  الو
فمػػف امتوػػة مػػف المعػػطريف ضعػػف توػػػاكؿ مػػا اباحػػا لػػا مػػف المحرمػػات حتػػػ  ، لػػبعض
 . ف4 مات ضعا يا اصما كمخؿ الوار ، مات

كضعميػػػػا كلمػػػػا تقػػػػمـ مػػػػف ذكػػػػر لويػػػػات الكريمػػػػة كحسػػػػب ا ػػػػكاؿ الم سػػػػريف مػػػػف  
اوهػا  البشرية ف  ت سيرمهـ لويات السابقة يقكلكف ضععا اتجاخ اباحة وقؿ اأ أ حاب

كمهػػذا يؤكػػم اف حكػػـ وقػػؿ جػػز  مػػف ، ت يػم معوػػ  ضعػػاـ كاف كػػاف لبععػػهما سػػبب خػاص
الح  بات ممكػف بػمخكؿ ال ػرم باضعتبػارخ مػف ضعػاـ مػف ذلػؾ إل   الميت وسافاجزا  اإ

 المذككر ضعم  العمكـ .
  .السوة الوبكية الشري ة2
، ك ػػاؿ ف5 "اهلل الحو يػػة السػػمحةإلػػ   احػػب ا ميػػاف" ػػاؿ ضعميػػا ال ػػالة كالسػػالـ 

، ك ػػاؿ ضعميػػا ال ػػالة ف6  "يسػػركا ك  تعسػػركا كبشػػركا ك  تو ػػركا " ػػم  اهلل ضعميػػا كسػػمـ
 .ف7 "اف مهذا الميف يسر "كالسالـ

                                                                                                                                                      

 . 31, آّخ عٌسح اتعشا « 1

  . 21عٌسح النغب , آّخ  «2

داس اؽْاب   , الطجؼاخ الضبقْاخ,2, المغلاذ األًي, طاللاشف  الكاشّماثٌ ػجذل اللطجاِ, الغابمغ ألؽكاب   «3

  . 363الزشاس الؼشثِ, ثْشًد, ص

 . 363مظذس عبثا, ثْشًد, صكمبي الذّن ثكشً, «4

 اخشعو النغباِ اِ كزبة اتّمب , ثبة الذّن ّغش.« 5

 اخشعو الجخبسُ اِ ثبة الؼلم, ثبة مب كب  النجِ ّزؾٌليم ثبلمٌػظخ.« 6

خبسُ ااِ اتدة المنفاشد, اقظاش الغابمغ اخشعو اتمب  اؽمذ اِ مغنذح, ًالطجشاقِ اِ الكجْش, ًالج« 1

 .211الظغْش, سقم الؾذّش 
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اف مهػذخ ا حاميػػث الشػػري ة تؤكػم مػػا جػػا ت بػػا اآليػات الكريمػػة سػػابقة الػػذكر،  
 كتؤكػػم المعوػػ  العػػاـ باأخػػذ بكػػؿ مػػا فيػػا مػػف يسػػر كوبػػذ كػػؿ مػػا فيػػا مػػف ضعسػػر، مػػالـ
يكػػف مهوػػاؾ وػػص شػػرضع ،  ف اهلل سػػبحاوا كتعػػال  مهػػك البػػر الػػرحيـ الػػذم جعػػؿ تمػػؾ 

تحقيقػػػا لموػػػافة الوػػػاس كم ػػػالحهـ، ككمػػػا جػػػا  فػػػ  الحػػػميث الشػػػريؼ ضعػػػف  حكػػػاـاأ
مػػا خيػػر بػػيف  "ضعايشػػة  رعػػ  اهلل ضعوهػػاف اف رسػػكؿ اهلل   ػػم  اهلل ضعميػػا كسػػمـف  ػػاؿ

 ف1 امريف  ط ا  اخذ ايسرمها مالـ يكف اصما"

خالؿ تمؾ ا حاميث الشري ة كالت  توص ضعمػ  ا خػذ باليسػر فػ  جميػة كمف  
البشػػرية مهػػ  فيهػػا تحقيػػؽ حقيقػػ  مػػف خػػالؿ الععػػك  ضععػػا ا مػػكر كباضعتبػػار وقػػؿ اأ

تحقيػؽ م ػمحة إلػ   الح  مما يػؤمم وسافالمميت كزرضعها ف  جسـ اإ وسافمف اإ
 اكسة كارجل مف ضعمـ اخذ الععك.

  .القكاضعم ال قهية3
 تأشػػػار مهػػػذا الػػرام اف الو ػػػكص القرآويػػػة كا حاميػػث الشػػػري ة  حابأ ػػػيػػرل  

البشرية كزرضعها ف  اجساـ ا حيػا   ضععا تمؾ القكاضعم كالت  تؤيم ضعممية وقؿ اأإل  
  كامهـ تمؾ القكاضعم مه 

  اضعمة  العركرات تبيل المحظكراتف. -
  اضعمة  العرر يزاؿف ام    عرر ك  عرارف. -
 فة العرر العاـف. اضعمة  العرر الخاص يتحمؿ لم -
  اضعمة  الحاجة توزؿ بتوزيؿ العركرةف.  -
  اضعمة  ي ت  بما يجم مف م محةف. -
  اضعمة  العركرة تقمر بقمرمهاف. -
  اضعمة  العرر   يزاؿ بمصمةف. -

                                                           

  . 3321ركشه الجخبسُ اِ طؾْؾو ًمغلم, سقم الؾذّش  «1
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ا حيا  لػـ تكػف مصػارة إل   البشرية مف ا مكات ضععا كمة اف  عية وقؿ اأ 
حػػاؿ ا ف، ا  اوػػا كبتػػم يؽ ا ػػكالهـ لػػمل ال قهػػا  القػػمما  لعػػمـ تقػػمـ الطػػب كمػػا مهػػك ال

 ضععػػا ومػػتمس بعػػض الو ػػكص التػػ  يمكػػف القيػػاس ضعميهػػا فػػ  ضعمميػػة وقػػؿ كزرع اأ
البشػػرية، كمػػف بػػيف تمػػؾ اآلرا  مسػػالة مػػكت امػػرأة كفػػ  بطوهػػا جوػػيف ترجػػ  حياتػػا، 

 كف  بطوا ماؿ  م ابتمعا؟ إوسافككذلؾ مسالة مكت 
كػػاف جويوهػػا إذا  بقػػر ضعػػف بطػػف ا ـ مػػت اف ي "ك ػػاؿ ا مػػاـ مالػػؾ  رحمػػا اهللف 

اسػػػتيقف بحياتػػػا إذا  يعػػػطرب فػػػ  بطوهػػػا  ػػػاؿ     ػػػاؿ سػػػحوكفف سػػػمعت اف الجوػػػيف
 . ف1 ككاف معقك  معركؼ الحياة فال باس اف يبقر بطوها كيستخرج الكلم موا"

مفوت كيبطوها جوػيف ترجػ  حياتػا فيجػب أك  "كف  فقا الشافعية الوص التال  
. ف2 لػـ تػرج حياتػا اخػر مفوهػا حتػ  يمػكت"فػ,ف  ؿ مفوها كبعمخشؽ جكفها إخراجا  ب

لػػػك ماتػػػت امػػػرأة حامػػػؿ كالكلػػػم حػػػ   "فػػػ  فقػػػا الظامهريػػػة فقػػػم  ػػػاؿ ابػػػف حػػػـز ا وملسػػػ 
كمػف   يتحرؾ  م جاكز الستة اشهر فاوا يشػؽ بطوهػا طػك  كيخػرج الكلػم لقكلػا تعػال 

 . ف3  اتؿ و س" احيامها فك وما احيا الواس جميعا كمف ترؾ ضعمال حت  يمكت فهك
حامػػؿ ماتػػت ككلػػممها  "امػػا فػػ  ال قػػا الحو ػػ  فقػػم ركل فػػ  حاشػػية ابػػف ضعابػػمم 

كلػك بمػة حػاؿ غيػرخ كمػات مهػؿ  ...ح  يعطر شؽ بطوهػا مػف ا يسػر كيخػرج كلػممها
 ف4   وعـاأكليشؽ؟  ك ف ك 

سػػ لا ابػػ  كاوػػا  "امػػا فػػ  ال قػػا الجع ػػرم فعػػف زراة ضعػػف ا مػػاـ ال ػػامؽ  ػػاؿ .
يسقط سػوا في خػذ سػف ميػت فيجعمػا مكاوػا، فقػاؿ ا مػاـ ال ػامؽ  حاعر ضعف الرجؿ

 .ف1   باس"

                                                           

 .111-1/111اتمب  مبل , الذًؽخ الكجشٍ, « 1

 اثن ؽغش, رؾفخ المؾزبط ثششػ المنيبط ًؽٌاشْيب. «2

, داس 1مغزكن ثاْن الشاشّؼخ ًاللابقٌ , ط د. مؾمذ ػجذ الشباِ اعمبػْ , الؾمبّخ الغنباْخ للؾم  ال« 3

 ًمب ثؼذىب. 134, ص1112المنبس, 

ه, 1323اثاان ػبثااذّن )مؾمااذ امااْن(, سد المخزاابس ػلااَ الااذس المخزاابس, الغااض  الضاابقِ, اللاابىشح, « 4

 . 415ص
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 املطلب الثاني
 البشرية ضعاا مىقف القىانني املقارنة يف الىصية باأل

كػػاف سػػابقا فػػ  التشػػريعات الكعػػعية يحظػػر المسػػاس بجصػػة المتػػكف  لحرمتهػػا  
المجػاؿ الطبػ ،  ك مسيتها، كاحتراما لمشاضعر ذكيا، كلكف وتيجة التطكر الحا ؿ ف 

البشػػػرية بػػػم  مػػػف اضععػػػايهـ التال ػػػة، كضعػػػمـ  ضععػػػا اأإلػػػ   كحاجػػػة المرعػػػ  كزيػػػامة
بعػض ا جػزا  موهػا أغػراض أك  كجكم ماوة شرضع  ك  اوكو  مػف اف يك ػ  بجصتػا

ضعمميػػػة، كضعػػػمـ كجػػػكم مػػػاوة مػػػف  بػػػؿ اسػػػرتا فػػػ  المسػػػاس بالجصػػػة، افسػػػل أك  ضعالجيػػػة
بالجصػػة كالػػوص ضعميهػػا فػػ  التشػػريعات مػػف  اباحػػت المسػػاسإلػػ   المجػػاؿ امػػاـ المشػػرع

خالؿ و كص تشػريعية فػ   ػكاويوهـ الماخميػة، لكػف اختم ػت التشػريعات فػ  معالجػة 
 ضععػا مهذا ا مر، فموهـ مف التـز ب مت، كموهـ مف وظـ الح كؿ ضعم  بعض اأ

مكف بقية الجصة، ضعميا سكؼ وتوػاكؿ المك ػؼ التشػريع  لػبعض  ػكاويف الػمكؿ العربيػة 
البشػػػرية ب ػػػكرة ضعامػػػا كضعمػػػ  كجػػػا  ضععػػػا واكلػػػت ضعمميػػػات وقػػػؿ كزراضعػػػة اأكالتػػػ  ت

، كفػػ  ال ػػرع الصػػاو  وتوػػاكؿ اأكؿالبشػػرية فػػ  ال ػػرع  ضععػػا الخ ػػكص الك ػػية باأ
الو ػػػػكص التشػػػػريعية لػػػػبعض الػػػػمكؿ ال ربيػػػػة التػػػػ  تواكلػػػػت ضعمميػػػػات وقػػػػؿ كزراضعػػػػة 

  البشرية ضععا اأ
 البشرية عضا ية باألموقف القوانين العربية من الوص: األولالفرع 

ف  تكوس  1986لقم كععت جامعة المكؿ العربية ف  المؤتمر الموعقم سوة  
مػػػػػف كزرا  ال ػػػػػحة العػػػػػرب مشػػػػػركع القػػػػػاوكف العربػػػػػ  المكحػػػػػم حػػػػػكؿ ضعمميػػػػػات زرع 

ف مػػامة تػػوظـ ضعمميػػات وقػػؿ كزراضعػػػة 11كاحتػػكل المشػػركع ضعمػػػ   ، البشػػرية ضععػػا اأ

                                                                                                                                                      

اّخ ل مؾمذ طبدا الشًؽبقِ, المغبا  المغزؾذصخ, داس الضىشا  للطجبػخ ًالنشاش, ثْاشًد, ثاذً  (1)

 . 123جغ, صعنخ ط
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 ضعػػمةإلػػ   ، كخمػػص المػؤتمرف1 القػاوكف كتعػػة العقكبػات فػػ  حالػة مخال ػػة  ضععػا اأ
  كمه  البشرية ضععا توظيـ كزراضعة اأ  فتك يات بش

الجسـ البشػرم ليسػت مػف ا شػيا  التػ  يجػكز الت ػرؼ فيهػا بمقابػؿ  أضععا اف  -أ 
 ية وساولتعمقها بالكرامة اإ

التكامػػػػؿ ا جتمػػػػاضع  كالتعػػػػامف مهػػػػك تكافػػػػؿ السػػػػميـ مػػػػة المػػػػريض كالقػػػػكم مػػػػة   -ب 
 ال  ير . الععيؼ كالكبير مة

اف سبب تشرية مهذا المشركع كتوظيما  اوكويا مهك حالة العركرة الق كل لعالج  -ج 
 المريض. 

ك  يػػػتـ استي ػػػاؿ ، لة يحسػػػمها ا طبػػػا  كالمتخ  ػػػكف اف لحظػػػة الكفػػػاة مسػػػا -م 
 الععك مف الميت ا  بعم صبكت مكتا .

كسػػػػػوتواكؿ ا ف  ػػػػػكاويف بعػػػػػض الػػػػػمكؿ العربيػػػػػة التػػػػػ  تواكلػػػػػت وقػػػػػؿ كزراضعػػػػػة  
  البشرية عا ضعاأ
   البشرية ضععا مك ؼ القاوكف العرا   مف الك ية باأ -1

كالخػػػاص بوقػػػؿ  1986ف لسػػػوة 85وػػػص المشػػػرع العرا ػػػ  فػػػ  القػػػاوكف ر ػػػـ   
يػتـ الح ػكؿ ضعمػ   "، مػا يمػ ف2 البشرية ف  المامة الصاوية موػا ضعمػ   ضععا كزرع اأ

  أجؿ ضعمميات الزرع مف ضععا اأ
ضعوػم  مهميػةؿ حياتػا شػريط اف يكػكف كامػؿ اأيك   بها حػاأك  مف يتبرع بها - أ

 ا ي ا  كب, رار كتاب  . أك  التبرع
العمميػػة الحميصػػة المعمػػكؿ بهػػا التػػ   ملػػةالم ػػاب بمػػكت الػػمماغ كحسػػب اأ -ب

يعمؿ بها شخص غير مختص بعممية الػذم يػربط تعميمػات فػ  ب ف  ت مر

                                                           

دكزاٌس خبلااذ مظااطفَ ايمااِ, النظااب  اللاابقٌقِ لااضسع األػضااب  الجشااشّخ ًمكباؾااخ عااشاام اترغاابس « 1

ًاترفبقاابد الذًلْااخ ًالزشااشّؼبد  2111( لغاانخ 5ثبألػضااب  الجشااشّخ اااِ عااٌ  اللاابقٌ  سقاام )

 . 61, ص2112الؼشثْخ, دساعخ ملبسقخ, داس الفكش الغبمؼِ, اتعكنذسّخ, 

  , المبدح الضبقْخ منو 1116( لغنخ 15األػضب  الجششّخ الؼشاقِ سقم ) قبقٌ  صسع« 2
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مػػػف المرجػػػة   اأكلػػػمػػػف المرجػػػة  مهميػػػةحالػػػة المكافقػػػة احػػػم ا اربػػػا الكامػػػؿ اأ
 ". ...الصاوية 

الشخ ػية  حػكاؿتعريػؼ الك ػية فػ   ػاوكف اأإل   المشرع العرا   أشاركما  
ف مػف القػاوكف اضعػالخ 64المعمؿ فوص ضعميػا فػ  المػامة   1959ف لسوة 188المر ـ  

ما بعم المكت مقتعاخ التمميؾ إل   ت رؼ ف  التركة معاؼ "كضعرؼ الك ية باوها
اضعػػػالخ ضعمػػػ  القػػػاوكف و سػػػا  ف مػػػف65لمشػػػرع فػػػ  المػػػامة ، كمػػػا حػػػمم اف1 "بػػػال ضعػػػكض

ك  تعتبػر  "ات الك يمة ب,تماـ الك ية ضعم  الكجػا القػاوكو  كالتػ  و ػت ضعمػ جرا اإ
طبعػة ابهامػا فػاذا أك  مب ػكـ بختمػاأك  الك ية ا  بػمليؿ كتػاب  مك ػة مػف الك ػ 

يوػػػار كجػػػب مػػػا  موقػػػك    تزيػػػم  يمتػػػا ضعمػػػ  خمسػػػماية مأك  كػػاف المك ػػػ  بػػػا ضعقػػػارا
ف فو ػت ضعمػ  الشػركط حيػث و ػت اف 69اما المػامة  ، "ت ميقا مف الكاتب العمؿ

 كحيػث اف ضععػك الميػت يوتقػؿ، يككف المك   با  ابؿ لمتمميػؾ بعػم مػكت المك ػ 
الصػاو  كاف معوػ   وسػافكي بل جز  مػف جسػـ اإ اأكؿالح  بعم كفاة  وسافاإإل  
المك ػ  بػا ي ػػبل فػ,ف  لػذاف فػػ  حػرؼ  لػافػ  الم ػة العربيػة تعوػ  المو عػة ف  الػالـ

 كما اوا يحؽ لا ا وت اع با ، ممؾ لممك   لا
   البشرية ضععا مك ؼ القاوكف الم رم مف الك ية باأ -2

الخػػاص بتوظػػيـ وقػػؿ  2212ف لسػػوة 5الم ػػرم القػػاوكف ر ػػـ   ا ػػمر المشػػرع 
ضعمميات  إجرا البشرية، كالذم  مر ليؤكم ضعم  مبمأ اوا   يجكز  ضععا كزراضعة اأ

ميػػت أك  حػػ  إوسػػافمػػف اوسػػجتها مػػف جسػـ أك  موهػا جػػز أك  البشػػرية ضععػا زرع اأ
  يحتا التو يذية .أك  القاوكف حكاـا  طبقا أ

البشػػػرية  ضععػػػا ف مػػػف القػػػاوكف اضعػػػالخ ضعمػػػ  الك ػػػية باأ8كجػػػا  فػػػ  المػػػامة   
 سػافإولعركرة ت تعيها المحافظة ضعم  حيػاة  "حيث و ت المامة ضعم  ما يم ، ،ف2 

 اف يػزرع فيػا، اسػتكماؿ وقػص حيػكم فػ  جسػمخأك  ضعالجا مف مػرض جسػيـأك  ح 
                                                           

  المؼذي . 1151لغنخ  111( من قبقٌ  األؽٌاي الشخظْخ الؼشاقِ سقم 61-65-64اقظش المٌاد ) «1

المظشُ ثشب  رنظْم قل  صساػخ األػضاب  2111( لغنخ 5( من قبقٌ  سقم )1ّنظش: قض المبدح )« 2

 الجششّخ 



   (3232لطام )ا(/23(/الطدد )9لمجلد )/امجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ والسياسيظ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

181 

كذلػػػػػؾ فيمػػػػػا بػػػػػيف ، ميػػػػػت إوسػػػػػافوسػػػػػيج مػػػػػف جسػػػػػم أك  جػػػػػز  مػػػػػف ضععػػػػػكأك  ضععػػػػػك
مصبتػة فػ  أك ، كػاف الميػت  ػم اك ػ  بػذلؾ  بػؿ كفاتػا بك ػية مكصقػةإذا  ،الم رييف

اف المشػرع الم ػرم كمف خالؿ مهػذخ المػامة والحػظ ، "ا رار بذلؾأك  اية كر ة رسمية
 البشرية ف  القاوكف اضعالخ .  ضععا  م وص ب راحة ضعم  الك ية باأ

كمػا اف المشػرع الم ػػرم وػص فػػ  المػامة الصاويػة مػػف  ػاوكف بوػػؾ العيػكف ر ػػـ  
   بوؾ العيكف يتمق  ر يمخ مف م مريف مهما"ضعم  ما يم  1962ف لسوة 123 
 يتبرضعكف بها.أك  الذيف يك كف شخاصضعيكف اأ - أ

 ف 1  "الت  يتقرر استي الها شخاصاأ ضعيكف - ب
  البشرية ضععا .مك ؼ القاوكف ا رمو  مف الك ية باأ3
جسػػـ   ضععػػا /أف مػػف  ػػاوكف ا وت ػػاع ب5المشػػركع ا رموػػ  فػػ  المػػامة   إشػػارة 

اوػا لأطبػا  ا خت ا ػييف فػ  المستشػ يات  "ضعمػ  1977ف لسوة 23ر ـ   وسافاإ
 ؿ الععك ف  ام مف الحا ت التالية .الت  يكافؽ ضعميها كزير ال حة بوق

 اذا كػػػاف المتػػػكف   ػػػم اك ػػػ   بػػػؿ كفاتػػػا بالوقػػػؿ بػػػ, رار خطػػػ  صابػػػت التك يػػػة  
، كمػػف خػػالؿ المػػامة اضعػػالخ فقػػم وػػص المشػػركع ا رموػػ  ف2 كالتػػاريب ب ػػكرة  اوكويػػةف"

جاوػػب التعبيػػر خطيػػا كالتسػػجيؿ إلػػ   البشػػرية ضععػػا  ػػراحة ضعمػػ  الك ػػية بوقػػؿ اأ
 ية صابتة التاريب كالتك ية.ب كرة  اوكو

  البشرية ضععا .مك ؼ القاوكف السكرم مف الك ية باأ4
 1972ف لسػوة 31وص المشركع السكرم ف  المامة الصالصػة مػف القػاوكف ر ػـ   

جػػػز  مػػػف أك  ضععػػػا ضعمػػػ  جػػػكاز وقػػػؿ اأ 1986ف لسػػػوة 43المعػػػمؿ بالقػػػاوكف ر ػػػـ  
ية لممتػػكف ، كيبػػمك اف ا حشػػا  مػػف ميػػت لكػػ  يػػتـ غرسػػها لمػػريض بوػػا  ضعمػػ  ك ػػ

الخطػػ  مهػػك مػػا   ػػمخ المشػػرع السػػكرم لتوظػػيـ الك ػػية أك  الشػػكؿ الكتػػاب  ال ػػريل

                                                           

 المظشُ ثشأ  ثن  الؼٌْ  .  1162لغنخ  113الضبقْخ من قبقٌ  سقم  المبدح «1

 ثشب  اتقزفبع ثأػضب  عغم ا قغب . 1111لغنخ  23/أ( من قبقٌ  سقم 5المبدح )« 2
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رأل إذا  ك التػػػػ  و ػػػػت ضعمػػػػ "/ال قػػػػرة الخامسػػػػة -بم لػػػػة مػػػػا كرم فػػػػ  المػػػػامة الصالصػػػػة
ا طبػػا  مػػف رؤسػػا  ا  سػػاـ فػػ  المشػػاف  كالمؤسسػػات الطبيػػة مػػف كزارة ال ػػحة اف 

لـ يقة اضعتػراض  ػريل إذا  جصة شخص ما جاز لهـ ذلؾ المو عة العامة تقع  فتل
مػػػف ا ربايػػػا الػػػذيف   يتجػػػاكز  ػػػرابتهـ المرجػػػة أك  كخطػػػ  مػػػف الشػػػخص  بػػػؿ كفاتػػػا

فػػػاذا كػػػاف المشػػػرع السػػػكرم  ػػػم اكجػػػب الشػػػكؿ الخطػػػ  كال ػػػريل  ضعتػػػراض ، الصالصػػػة"
الشػػػخص  بػػػػؿ كفاتػػػػا، فمػػػػف بػػػػاب اكلػػػػ  اف يتطمػػػػب ذلػػػػؾ فػػػػ  ك ػػػػية المتػػػػكف  بوقػػػػؿ 

 .ف1 ام جز  موهاأك  احشاياأك  اضععايا
  البشرية ضععا .مك ؼ القاوكف الككيت  مف الك ية باأ5
فػػػػ  المػػػػامة الخامسػػػػة موػػػػا،  1987ف لسػػػػوة 55اجػػػاز القػػػػاوكف الكػػػػكيت  ر ػػػػـ   

البشػػرية مػػف جصػػة المتػػكف  مػػف حيػػث المبػػمأ، ا  اوػػا كعػػة  ضععػػا لمح ػػكؿ ضعمػػ  اأ
  لذلؾ بعض العكابط كمه 

 ابية، مما يعو  عركرة تكفر الشكؿ الرعاي .اف ت مر المكافقة الكت -1
عركرة مكافقة مف كجم مف ا ربا  المتكف  حاؿ كفاتا حت  المرجة الصاويػة،  -2

 .ف2 فاذا تعمم كجب مكافقة غالبيتهـ
  البشرية ضععا   مف الك ية باأمارات.مك ؼ القاوكو  اإ6
مػف  عػا ضعوقػؿ اأ 1993لسػوة  15  مف القػاوكف ر ػـ ماراتاجاز المشرع اإ 

جصػػػت المتػػػكف ، حيػػػث و ػػػت المػػػامة السامسػػػػة فيػػػا ضعمػػػ  و ػػػس الػػػوهج التػػػ  وهجهػػػػا 
 المشرع الككيت  ف  المػامة الخامسػة سػابقة الػذكر كبػو س الشػركط كالعػكابط، كضعميػا

إلػػػ   البشػػػرية مػػػف المػػػكت  ضععػػػا   وػػػص ضعمػػػ  اباحػػػة وقػػػؿ اأمػػػاراتالمشػػػارع اإفػػػ,ف 
  غراض المشركضعة.ا ست امة موها ف  اإل   ا حيا ، باإعافة

                                                           

د. عاامْشح ػبّااذ الااذّبد, قلاا  ًصسع األػضااب  الجشااشّخ ثااْن الشااشع ًاللاابقٌ , مظااذس عاابثا,  (1)

 .315-314ص

كناذسُ, قلا  ًصساػاخ األػضاب  دساعاخ ملبسقاخ, سعابلخ دكزاٌساه, عبمؼاخ د. اؽمذ ػجاذل مؾماذ ال «2

 .241, ص1111ػْن الشمظ, كلْخ الؾلٌا,
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 البشرية عضا موقف القوانين الغربية من الوصية باأل: الفرع الثاني
  البشرية ضععا مك ؼ  اوكف الك يات المتحمة ا مريكية مف الك ية باأ -1

، كالػػػذم تبوتػػػا 1992 ػػػم  ػػػمر القػػػاوكف المكحػػػم فػػػ  الك يػػػات المتحػػػمة سػػػوة  
شػػخص ضعا ػػؿ بػػالو اف يك ػػ  جميػػة الك يػػات المتحػػمة، كالػػذم بمكجبػػة يحقػػؽ لكػػؿ 

طبية كمهذخ الك ػية أك  ام ضععك مف اضععايا أغراض ضعمميةأك  ك بؿ كفاتا بجصتا
التشػريحيةف  ضععػا  ػاوكف مهبػا اأ  تعتبر مشركضعة مف الواحية القاوكويػة، كمػف خػالؿ

كػػاف ضعػػا ال كبال ػػا اف إذا  البشػػرية، يحػػؽ لكػػؿ شػػخص ضععػػا كالػػذم يػػوظـ التبػػرع باأ
جز  موها بعم كفاتا، كليس مهوػاؾ شػكؿ محػمم لػالذف ال ػامر أك  يت رؼ بكؿ جصتا

فػػػ  مهييػػػة كصيقػػػة أك  ف،WILL  مػػف  ػػػاحب الشػػػ ف فيجػػػكز اف يػػػتـ فػػ  شػػػكؿ ك ػػػية
مػػف إلػػ   ضعاميػػة يكعػػة ضعميهػػا المعطػػ  فػػ  حعػػكر شػػامهميف، كلممعطػػ  اف يسػػممها

  تعػػميمها امػػا بالت كيػػم ضعمػػأك  سػػحب المكافقػػة ، كمػػا اوػػا لممعطػػ ف1 يعيوػػا مػػف ا اربػػا 
، كمهػػذا مػػا جػػا  فػػ  القسػػـ السػػامس مػػف القػػاوكف  خرلاسػػتبمالها بػػأك   اأكلػػالكصيقػػة 

 .ف2 1986ا مريك  المكحم ال امر سوة 
  الشرية ضععا مك ؼ القاوكف البريطاو  مف الك ية باأ -2

كالػذم يػكفر ا طػػار  2224وػص  ػاوكف الوسػيج البشػرم العػاـ كال ػامر سػوة  
يقػػػكـ بػػػ ف    يمكػػػف لممتبػػػرعب وػػػا  رية كالػػػذم يػػػوصالبشػػػ ضععػػػا القػػػاوكو  لمتبػػػرع باأ

أك  كػػاف ذلػػؾ العمػػؿ طكضعػػا ك  يكػػكف مقابػػؿ مو عػػة ماميػػةإذا  بػػالتبرع بععػػك مػػا، ا 
مكافيػة مقابػؿ التبػرع أك  مكافية، فيتحقؽ مهذيف الشرطيف ام ضعمـ استي ا  مبمو مػال 

 .ف3 ضعوممها يمكف المع   مما بعممية الزرع القاوكو ، بالععك
  البشرية ضععا القاوكف ال روس  مف الك ية باأ .مك ؼ3

                                                           

مظطفَ اثشاىْم الضلمِ مغ اؽمذ ػلِ الخطْت, ششػ قبقٌ  األؽٌاي الشخظاْخ, أؽكاب  المْاشاس (1)

 .232مذّشّخ داس الكزت للطجبػخ ًالنشش, عبمؼخ المٌط , دً  عنخ طجغ, ص ًالٌطْخ,

  .211 -211عمْشح ػبّذ الذّبد, مظذس عبثا, صد. «2

ثشأ  قل  ًصسع  1116( لغنخ 1111ؽغب  الذّن اتىٌاقِ, رؼلْا ػلَ اللبقٌ  الفشقغِ سقم )د. ( 3)

, 1111األػضب  الجششّخ, مغلخ الؾلٌا ًالششّؼخ )عبمؼخ الكٌّذ(, الغنخ الضبمنخ, الؼاذد الضابقِ, 

 .115ص
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ضعمػػػ  مجاويػػػػة  1994ف لسػػػوة 653اكػػػم المشػػػرع ال روسػػػ  فػػػ  القػػػاوكف ر ػػػـ   
. ك ػػػم اجػػاز المشػػػرع ف1 البشػػػرية، كالخػػاص بػػػاحتراـ الجسػػم البشػػرم ضععػػا التبػػرع باأ

 ضعمميػة شػرط اوػا   يكػكف المتبػرع  ا ػراأك  ضعالجيػة مهػماؼال روس  بالتبرع كذلػؾ أ
مػػف شػػخص ميػػت ضعمػػ  شػػرط  وسػػجةكاأ ضععػػا ، كمػػا سػػمل بوقػػؿ اأمهميػػةضعػػميـ اأ أك

المكافقػػة المسػػبقة مػػف المتػػكف ، كاف   يعػػرؼ المسػػت يم مػػف مهػػك المتبػػرع، ك  يعػػرؼ 
 .ف2 البشرية  ضععا المتبرع مف مهك المست يم، كالهمؼ مف ذلؾ مهك موة ا تجار باأ

 املبحث الثالث
 البشرية ضعاا شروط املىصً به يف الىصية باأل

ليسػػػت جميعهػػػا  ػػػالحة لالي ػػػا  بهػػػا مػػػف طػػػرؼ  وسػػػافجسػػػـ اإ أضععػػػا ف إ
أك  فيجػػب اف يكػػكف الععػػك المك ػػ  بػػا غيػػر متعػػارض مػػة وػػص تشػػريع ، الميػػت

كمػػف ا مصمػػة ضعمػػ  تمػػؾ  مػػة مبػػمأ الكرامػػة ا مميػػة،أك  مق ػػم مػػف مقا ػػم الشػػريعة،
قا ػم الشػرع فػ  ح ػظ البكيعة لتعارض ذلؾ مة مأك  الخ يةأك  ، المو ضععا اأ

 "مـكالشػعر لقكلػا  ػم  اهلل ضعميػا كسػأك  ،ف3 ا وساب مػف ا خػتالط كمهػك حػراـ شػرضعا
كػػالمب لمػػا يترتػػب ضعميػػا مػػف خمػػط كفسػػام كبيػػر أك  ،ف4 لعػػف اهلل الكا ػػمة كالمك ػػكلة"

 .ف5 كاف   تككف مهواؾ بمايؿ  واضعية لمععك ا مم  تقكـ مقاما

                                                           

ثْغ األػضب  اتدمْخ ثْن الخطش ًاتثبؽخ, عبمؼخ المنظٌسح, كلْخ الؾلاٌا, ؽمْذح الغْذ علْمب ,  (1)

 .15, ص2111

 1, ص225مغلخ الغْ,, الؼذد  قبدس شباِ, اتطبس اللبقٌقِ لٌىت األػضب  الجششّخ,« 2

 

-2, ص1113ًالنشاش, اللابىشح,  د. ٌّعن اللشعابًُ, الفزابًٍ المؼبطاشح, داس الٌااب  للطجبػاخ «3

513 . 

. ًطاؾْؼ مغالم  5141الجخبسُ كزبة اللجبط, ثبة المٌطلخ, مظذس عابثا, ؽاذّش سقام  طؾْؼ «4

ثشااشػ النااًٌُ, كزاابة اللجاابط ًالضّنااخ, ثاابة رؾااشّم اؼاا  الٌاطاالخ ًالمغزٌطاالخ, ًالٌاشاامخ, سقاام 

 .  14/112الؾذّش 

د. ػجااذ اللْااٌ  مؾمااذ طاابلؼ, صسع األػضااب  اااِ الشااشّؼخ ا عااممْخ, اطااذاس المشكااض الغااؼٌدُ  «5

ضساػخ األػضب  ثمشكض اتمْش علْمب  الخْشُ ألمشاع الكلَ, الطجؼخ الضبلضخ, ثاذً  عانخ طجاغ, ل

  . 45ص
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شػركط  اأكؿوتوػاكؿ فػ  المطمػب ، مطالب ةصالصإل   كضعميا وقسـ مهذا المبحث
إلػػػػ   كفػػػػ  المطمػػػػب الصػػػػاو  وتطػػػػرؽ، البشػػػػرية ضععػػػػا المك ػػػػ  بػػػػا فػػػػ  الك ػػػػية باأ

التػػ   ضععػا كفػ  المطمػػب ا خيػر وتوػػاكؿ اأ، التػ    يجػػكز ا ي ػا  بهػػا ضععػا اأ
 .ع بهايجكز التبر 

 األولاملطلب 
 البشرية ضعاا شروط املىصً به يف الىصية باأل

مػػػػػف جسػػػػػم المك ػػػػػ ، تعػػػػػم ضعمميػػػػػة بمكجبهػػػػػا يػػػػػتـ  ضععػػػػػا ستي ػػػػػاؿ اأف اإ 
استي اؿ ضععك سميـ  ابؿ لموقؿ مػف الواحيػة الطبيػة كمسػمكح بػا شػرضعا ك اوكوػا كمػا 
ذكروا سابقا، مف جسم المك   لوقما كزرضعا ف  جسم المك   لا، بمكجػب ك ػية، 

ص اطػػراؼ ضعقػػم الك ػػية مهػػـ المك ػػ  كالمك ػػ  لػػا كي ػػاؼ الػػيهـ شػػخفػػ,ف  كضعميػػا
يقػػكـ بوقػػؿ الععػػك المك ػػ  بػػا كالػػذم يعتبػػر مهػػذا  صالػػث كمهػػك الطبيػػب الجػػراح الػػذم

 ا خير مهك محؿ الك ية .
فبالوسػػبة لموشػػاط الطبػػ  الػػذم يقػػكـ بػػا الطبيػػب الػػذم معػػمكوا وقػػؿ الععػػك  

المك ػ  لػا يعتبػر مهػك ال ايػة مػف ا ي ػا ، كال ايػػة إلػ   المك ػ  بػا مػف المك ػ 
البشػرية كالتػ  يػرام تحقيقهػا، ب ػض الوظػر ضعػف كػكف  ضععا المرجكة مف الك ية باأ

 غير محمم .أك  المك   با محمم
، ضعػمة شػػركط لمك ػية التقميميػة موهػػا اف   تكػكف زايػػمة ف1 ك ػم كعػة ال قهػػا   

اجازمهػػػا الكرصػػػػة ك ػػػم  ػػػػاؿ ضعميػػػا ال ػػػػالة كالسػػػالـ فػػػػ  إذا  ضعػػػف الصمػػػػث مػػػف التركػػػػة ا 
وػػؾ اف تػػذر كرصتػػؾ اغويػػا ، خيػػر مػػف اف " الصمػػث كالصمػػث كصيػػر، اف2 الحػػميث الشػػريؼ 

تػػذرمهـ ضعالػػة يتك  ػػكف الوػػاس"، امػػا الشػػرط الصػػاو  مهػػك اف يكػػكف المك ػػ  بػػا مكجػػكما 

                                                           

مؾمٌد ػلِ مؾماٌد ّؾْاَ, أؽكاب  الٌطاْخ ااِ الفلاو ا عاممِ, سعابلخ مبعغازْش, عبمؼاخ النغابػ  «1

 .  61, ص2111الٌطنْخ, 

سقام الؾاذّش ’ مظاذس عابثا  طؾظؼ مغلم, ششػ النًٌُ, كزبة الٌطْخ, ثبة الٌطاْخ ثبلضلاش, «2

1621 .  



 )مستل(منكا والقانوني الفقكي والموقف البشريظ باألصضاء الوصيظ 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

181 

مهػػذخ الشػػركط كعػػعها ال قهػػا  فػػ  الك ػػية التقميميػػة إ  أف  ،ف1 ضعوػػم مػػكت المك ػػ 
تقػػػػكـ بالمػػػػاؿ ك  ت ػػػػمل  ف تكػػػػكف شػػػػركط لمك ػػػػية أك  كالتػػػػ  يكػػػػكف محمهػػػػا المػػػػاؿ

 بشرية . ال ضععا باأ
فعميػا يمكػف اف تكػكف  وسػافكضعميا كلما كاف المك   با ضععك مػف جسػـ اإ 

  البشرية كا ت  ضععا شركط المك   با ف  الك ية باأ
 اف يككف الععك المك   با مف جسـ المك   . -1
 اف يككف المك   با مما يوت ة با المك   لا . -2
 مك   . بعم كفاة الف اف يككف وقؿ المك   با  الععك -3
 اف يككف الععك بعم ف ما مف المك   ذا كظي ة  ايمة .  -4
 اف   يترتب ضعم  وقؿ الععك المك   با تشكيا ف  جصة المك   .  -5
 اف تتـ ضعممية وقؿ المك   با ف  مركز طب  مجاز  اوكويا .  -6
 اف تكػكف مهوػاؾ مكافقػة مػػف المك ػ  بػالتبرع بالمك ػ  بػػا ضعػف طريػؽ ك ػػية، -7

 ة ا ارب الميت باستي اؿ ضععك مف جصتا بعم كفاتا.مكافقأك 
البشػرية ممكوػا، كمػا لػك  ضععػا فيجب اف يككف المك   بػا فػ  الك ػية باأ 

ال حػػص الطبػ  يتبػػيف  إجػرا شػػخص معػيف كبعػػم إلػ   اك ػ  شػػخص ب حػم اضععػػايا
ضعػػمـ إلػػ   المك ػػ  لػػا ممػػا يػػؤمم أوسػػجةاف الععػػك المك ػػ  بػػا غيػػر مطػػابؽ مػػة 

الشػػػػخص المك ػػػػ  لػػػػا، كمػػػػا اف الك ػػػػية إلػػػػ   المك ػػػػ  بػػػػا امكاويػػػػة وقػػػػؿ الععػػػػك
فعميػػػػا يجػػػػب اف يكػػػػكف الععػػػػك  إوسػػػػافاوقػػػػاذ حيػػػػاة إلػػػػ   البشػػػػرية تهػػػػمؼ ضععػػػػا باأ

المػريض  وسػافالمك   بػا يحقػؽ ال ايػة مػف ضعمميػة وقػؿ الععػك كمهػك اوقػاذ حيػاة اإ
ام فػ  ، الك ػية اوهػا تو ػذ بعػم مػكت المك ػ  أحكػاـكش ايا مػف المػرض، كاف مػف 

المك ػ  لػا بعػم كفػاة إلػ   ستقبؿ كضعميا يتـ استي اؿ الععػك المك ػ  بػا كوقمػاالم
يككف الععك المك   با حيا بعم ف ما مػف جصػة المك ػ  أوػا اف  المك  ، كاف

                                                           

  ( .454-452الكبعبقِ, مظذس عبثا, ص) «1
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كاف الععك المك   با ميتػا فاوػا   فايػمة ترجػك موػا فػ  شػ ا  المػريض، لػذا ضعمػ  
  ػػير كسػػرية لكػػ    ي ػػكت  المركػػز الطبػػ  اف يقػػكـ بعمميػػة الوقػػؿ كالػػزرع فػػ  ك ػػت
البشػػػرية، ك ػػػم شػػػممت  ضععػػػا ال ر ػػػة فػػػ  معالجػػػة المػػػريض كوجػػػاح ضعمميػػػة زرع اأ

حيػا كميتػا ك ػم و ػت ضعمػ   وسػافالتشريعات الكععية جميعها ضعم  احتراـ كرامة اإ
ا لتػػػزاـ كتػػػرميـ كا ػػػالح الجصػػػة ضعقػػػب ا ستي ػػػاؿ، فقػػػم وػػػص المشػػػرع ال روسػػػ  مػػػف 

اوػػػػا ضعمػػػػ  ا طبػػػػا  الػػػػذيف يقكمػػػػكف  671/11مػػػػامة  ػػػػاوكف ال ػػػػحة ال روسػػػػ  فػػػػ  ال
 بعمميػػػات ا ستي ػػػاؿ مػػػف جصػػػة شػػػخص متػػػكف  اف يقكمػػػكا بعػػػم ا وتهػػػا  مػػػف تػػػرميـ

، كمػػا وػػػص المشػػرع السػػػكرم فػػػ  المػػامة الرابعػػػة موػػا ايعػػػا ضعمػػػ  ف1 كا ػػالح الجصػػػة 
ت ييػػر فػػ  مالمػػل الجصػػة، كمػػا اف القػػكاويف أك  كجػػكب ضعػػمـ احػػماث تشػػكمهات ظػػامهرة

ضعوػػمما يقػػكـ ا طبػػا  بتشػػريل الجصػػة لمعرفػػة سػػبب الكفػػاة فاوػػا   يػػؤذف لهػػـ الجواييػػة 
كمػػا اوػػا ، استي ػػاؿ ام ضععػػك مػػف الجصػػة ا  بوػػا  ضعمػػ  اذف مػػف القاعػػ  المخػػتص

البشػػػػرية كحمايػػػػة الجسػػػػم مػػػػف  ضععػػػػا ية ضعوػػػػم وقػػػػؿ اأوسػػػػاويجػػػػب مراضعػػػػاة كرامػػػػة اإ
 ف . 2 التشكيا أك  ا متهاف

ية ضعمػػ  اوػػا   يجػػكز اف تػػتـ ضعمميػػات وقػػؿ ك ػػم و ػػت جميػػة القػػكاويف الكعػػع 
البشرية ا  ف  مراكز طبية مجازة مف  بؿ السمطة التشػريعية لكػ   ضععا كزراضعة اأ

البشرية كالسيطرة ضعميها كاف تككف تحت اشراؼ  ضععا يتـ القعا  ضعم  ا تجار باأ
المكلػػة كضعػػمـ اسػػت الؿ عػػعاؼ الو ػػكس حالػػت المػػريض، كلكػػؿ مػػا تقػػمـ ذكػػرخ سػػابقا 

 جب اف يككف المك ػ  بػا مػف  بػؿ المك ػ  بوػا  ضعمػ  ك ػية صابتػة بػ, رار كتػاب ي
  الكرصة بعم كفاتا اف لـ تكف مهواؾ ك ية . إجازةأك 
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 املطلب الثاني
 التي ال جيىز االيصا  بها ضعاا األ

  يجكز التعامؿ بها أوها متعمقػة بالوظػاـ العػاـ كاآلماب  ضععا اف بعض اأ 
فػػ,ف  كضعمػ  العمػكـ، م هكمهمػا فػ  ال  ػػؿ الصػاو  مػف الرسػػالة العامػة المػذيف تػـ بيػػاف

البشػػػرية التػػػ    يجػػػكز التعامػػػؿ بهػػػا   ضعػػػف طريػػػؽ الهبػػػة ك  ضعػػػف طريػػػؽ  ضععػػػا اأ
  الك ية مه  ضعم  وكضعيف

 ف الوا ؿ لم  ة الكراصية  الخ ية  اك 
موشػ  الحيكاوػػات الموكيػة التػ  مػػف خاللهػا يحػػم أك  اف الخ ػيتيف مهمػا م ػػوة 
ضعوػػم لقايمهمػػا بالبكيعػػة كالتػػ  تحمػػؿ ال ػػ ات الكراصيػػة مصػػؿ  الشػػكؿ كالطػػكؿ الحمػػؿ 

ف، فالخ ػػػػية ايومػػػػا كعػػػػعت سػػػػكؼ  ...كالعػػػػرض ك ػػػػ ات ا وزيمػػػػات كالمكركصػػػػات 
زرضعت ف  جسػم المك ػ  لػا ف وهػا تحمػؿ إذا  كاوها، تحمؿ   ات  احبها ا  م 

معها الحيكاوات المستقبؿ ف وها سكؼ تحمؿ  زرضعة ف إذا  ام اوها،   ات المك  
الموكيػػة ل ػػاحبها كاف الجوػػيف الوػػاتج بعػػم الوقػػؿ سػػكؼ يكػػكف و ػػؼ  ػػ اتا كخاليػػاخ 

كاف ، كبالتػال  سػكؼ يحػمث خمػط فػ  ا وسػاب، تعكم لممك   ا  ػم  المتبػرع بهػا
بمليؿ تحريـ التبو  كالذم مهك ا ػؿ ، ية حرمت كموعت خمط ا وسابسالمالشريعة اإ

حرمػػت التمقػػيل ا  ػػطواضع  لممػػرأة بموػػ  غيػػر موػػ   كمػػا، تعقيػػما مػػف خمػػط ا وسػػاب
 . ف1 زكجها 

   فالمتمق  لم  ات الكراصية  المبيض  صاويا
  لممرأة كالت  تتكاجم فيا البيعات كالػذم ساسالمبيض مهك ضععك التكاصر اأ 

، كمهػػػ  ف2 بتػػػكاتر موػػػتظـ كالػػػذم يتكاجػػػم اسػػػ ؿ الػػػبطف ف يوػػػتج الهرمكوػػػات  سػػػتيركيمية

                                                           

 15/4/2111الزاابسّخ  http://med. Ethics. Comد المياان الظااؾْخ, مٌقااغ ػنبّااخ, اخمقْااب «1
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 ممػا يػؤمم، زراضعتها تقػكـ بوقػؿ ال ػ ات الكراصيػة ل ػاحبة المبػيضايعا ضعوم وقمها ك 
 كضعميا ف وها محرمة شرضعا ك اوكوا . ، اختالط ا وسابإل  

 ضععػػػا كضعميػػػا ممػػػا تقػػػمـ   بػػػم مػػػف بيػػػاف السػػػبب العممػػػ  الػػػذم بػػػا تخػػػرج اأ 
كمػػف صػػـ   يجػػكز الك ػػية ، التواسػػمية كالمتعمقػػة بال ػػ ات الكراصيػػة مػػف مايػػرة التعامػػؿ

اخر إل   فعوم وقؿ الخ تيف مف شخص، لمخال تها لموظاـ العاـ كاآلماب العامة بها
المك ػػ  لػػا إلػػ   فك ووػا  ػػم وقموػػا الم ػوة الػػذم يوقػػؿ ال ػ ات الكراصيػػة مػػف المك ػ 
كيكػكف الوقػؿ فػ  ، كاف مكر المك   لا فػ  المك ػ  بػا مهػك فقػط تشػ يؿ الخ ػتيف

التمقػيل  أك  حيػكاف موػكم اخػرشػكؿ مػف اشػكاؿ اخ ػاب البكيعػة ب مهذخ الحالػة مصػؿ
  .ف ا  طواضع 

امػػا فيمػػا يخػػص المبػػيض فاوػػا يحتػػكم ضعمػػ  بكيعػػات تحمػػؿ  ػػ ات كراصيػػػة  
فاوػػا يػػتـ وقػػؿ ال ػػ ات الكراصيػػة  أخػػرلاوصػػ  إلػػ   كضعوػم القيػػاـ بوقػػؿ المبػػيض مػػف اوصػػ 

كاف مهػذا ، بكيعة مف غير الزكجة كاخ ػابها مػف الػزكج استعماؿام ، لهذا المبيض
 خمط ا وساب ف  المستقؿ . إل   يؤمم حتما الوقؿ سكؼ

 املطلب الثالث
 التي جيىز التربع بها ضعاا األ

لػػػيس اماة يسػػػتعممها كي مػػػا يشػػػا   ستي ػػػاؿ ام ضععػػػك مػػػف  وسػػػافاف جسػػػـ اإ 
، فالطبيب الػذم يقػكـ باستي ػاؿ ضععػك حيػكم كالقمػب مػصال ف1  وسافالجسـ اإ أضععا 

 كػاف مكف رعػا المػريضإذا  فعمػا  اوكويػاشخص اخر فاوا يسػ ؿ ضعػف إل   بق م زرضعا
كيشػػػكؿ مهػػػذا ال عػػػؿ ، ات التػػػ  تػػػـ ذكرمهػػػا سػػػابقاجػػػرا لػػػـ تراضعػػػ  فيػػػا اإأك  المك ػػػ أك 

 أضععػػػا ، ا  اوػػػا مهوػػػاؾ ف2 حػػػم ا ضعػػػماـ إلػػػ   جريمػػػة يعا ػػػب ضعميهػػػا القػػػاوكف ك ػػػم ت ػػػؿ
شػػخص مػػريض لتػػكفر حالػػة العػػركرة إلػػ   يجػػكز لمشػػخص الحػػ  اف يقػػكـ بػػالتبرع بهػػا

الكميتػػػػيف كالتػػػػ  اصبتػػػػت أك  الػػػػريتيف إحػػػػملالمزمكجػػػػة مصػػػػؿ  ضععػػػػا مهػػػػذخ فػػػػ  اأ كتتمصػػػػؿ
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، البشػرية اوهػػا   تػػؤصر ضعمػػ  حيػػاة المتبػػرع ضععػػا العمميػات الطبيػػة فػػ  مجػػاؿ زراضعػػة اأ
 ضععػا امػا اأ، معاضع ات كبرل تسبب ف  مهالؾ الشخص المعطػ إل   كاوها   تؤمم

عظػػػػـ كا كضعيػػػػة الممكيػػػػة كغيرمهػػػػا مػػػػف المو ػػػػرمة مصػػػػؿ الكبػػػػم كالجمػػػػم كا معػػػػا  كوخػػػػاع ال
مهالكػػا فاوػػا   إلػػ   التػػ  اف تبػػرع بهػػا الشػػخص اصوػػا  حياتػػا تػػؤمم خػػرلاأ ضععػػا اأ

ام اوػػػػا   يمكػػػػف ، يجػػػػكز اف يتبػػػػرع بهػػػػا الشػػػػخص ا  ضعػػػػف طريػػػػؽ الك ػػػػية بعػػػػم مكتػػػػا
كالشػراية  حكػاـكمهػذا لػـ تجػزخ اأ، مكت المعطػ إل   استي الها اصوا  حياتا أوها تؤمم

البشرية المزمكجة ليست كمها يجػكز الت ػرؼ بهػا مػف  بػؿ  ضععا كما اف اأ، اويفكالقك 
، فعومما يترتب ضعم  المعط  اعرار تمحؽ بجسما فاوػا يموػة مػف استي ػالها، المعط 

 ضععػػػا امػػا ضعوػػػمما يمػػكت الشػػخص فيجػػػكز وقػػؿ تمػػؾ اأ، مهػػذا فػػ  حالػػة حيػػػاة المعطػػ 
مف مهػذا  اأكؿمية الت  تـ ذكرمها ف  ال رع المو رمة باستصوا  ا جهزة التواسأك  المزمكجة
اعػرار ضعمػ  المك ػ  ككوػا يػتـ استي ػالها بعػم أك  أوا   تشكؿ ام خطكرة، المطمب

مكافقػة أك  كيتـ اخذ المك   با مف الك ػ  بوػا  ضعمػ  ك ػية مكتكبػة، مكت المك  
  كرصتا .
 أوسجةمة ك المزمكجة كالمو ر  ضععا ك م اوقسـ ال قا القاوكو  ب مم الت رؼ باأ 
المزمكجة الت  تشػكخ جسػـ  ضععا يعارض وقؿ اأ األول، ف1 اتجامهات  ةصالصإل   الجسـ

 فػذمهب اما االتجاه الثراني، احماث عرر محقؽ كظامهر بجسـ الموقكؿ مواأك  وسافاإ
الكميتػػيف شػػرط أك  الػػريتيف إحػػملالمزمكجػػة الماخميػػة مصػػؿ  ضععػػا جػػكاز وقػػؿ احػػم اأإلػ  

الػذيف يعػاوكف مػف مػرض خطيػر  شػخاصة التػ  توطبػؽ ضعمػ  اأاف تتكفر حالة العركر 
ضعػمـ جػكاز وقػؿ إلػ   يػذمهب امرا التجراه الثالرث، كيقاس ذلؾ شرضعا ضعم   اضعمة العػركرة

مهذا الرأم مهك اوا    أ حاب، كالسبب ف  ذلؾ حسب وظرة ف2 بشكؿ مطمؽ  ضععا اأ
 ترتبػػة ضعمػ  المتمقػػ العػػرر اصوػا  ضعمميػة الوقػػؿ كا صػار المأك  يمكػف تك ػة مقػػمار الخطػر

 المستقبؿ بعم العممية . أك 
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 الخاتمة
شػػهمت السػػوكات ا خيػػرة تطػػكر مهايػػؿ فػػ  ميػػماف الطػػب كضعمػػ  كجػػا الخ ػػكص  

كمػف خػالؿ ، ا حيػا إلػ   البشرية بيف ا حيا  كمف جصػث ا مػكات ضععا وقؿ كزرع اأ
ساس بجصة ال الب فيها ا رت بحرمة المأك    حات البحث كجموا اف معظـ التشريعات

مػػػف  ضععػػػا كلكػػػف مهػػػذا   يموػػػة مػػػف استي ػػػاؿ اأ، كاحاطتهػػػا بحمايػػػة خا ػػػة وسػػػافاإ
أوػػػػا اجػػػػازت المسػػػػاس بهػػػػا حػػػػيف يػػػػرام تحقيػػػػؽ اغػػػػراض ضعالجيػػػػة إوقػػػػاذ حيػػػػاة ، الجصػػػػة

، كفػاتهـ وتيجػة تمػؼ ضععػك مهػـ فػ  اجسػامهـإلػ   مف ا مراض الت  تؤمم شخاصاأ
لػػػمل  غالبػػػا مػػػا تكػػػكف مهمػػػة أضععػػػا إلػػػ   كلكػػػكف ا مػػػراض التػػػ  تهػػػمممهـ مهػػػ  بحاجػػػة

 خػػػرلالحيكيػػة اأ ضععػػا الحػػ  مصػػؿ العػػيف كالقمػػب كالبوكريػػاس كغيرمهػػا مػػف اأ وسػػافاإ
فكػاف مػف العػركرم ، البقا  ضعم   يم الحياة لك اوتػزع مػف جسػمخ وسافالت    يمكف لإل

فظهػػرت الجصػػة ك فعػػؿ م ػػمر ، الحػػ  وسػػافاإ أضععػػا البحػػث ضعػػف م ػػمر اخػػر غيػػر 
بعػػم  ضععػػا صبػػت ضعمميػػا اوػػا يمكػػف ا سػػت امة مػػف بعػػض اأإذ  ،الحيكيػػة  ضععػػالتمػػؾ اأ

ك ػم تبمػكرت ، مريض ضعم   يػم الحيػاة إوسافالمكت ب ترة  ميمة مباشرة كزرضعها ف  جسم 
مهذخ ال كرة ف  شكؿ وظاـ ا رتا معظـ التشريعات كالقكاويف الكععية كذلػؾ مػف خػالؿ 

 البشرية ف.  ضععا باأبالك ية   و كص  اوكوية  ريحة كمهك وظاـ يسم 
 النتائج :أوال

كمسػػػػايرة ،   ك ػػػػالحيتا لمكاكبػػػػة متطمبػػػػات الع ػػػػرسػػػػالمال قػػػػا اإ أحكػػػػاـمركوػػػػة  .1
فهك  الل لكؿ زماف كمكاف كليس بمعزؿ ك  بمو ل ، ا حتياجات العممية كالصقافية

 ضعف مهذا التقمـ . 
ف   زمػإلػ   مقتع  القكاضعم العامة مهك ضعػمـ جػكاز الك ػية أوهػا ت ػرؼ معػاؼ .2

لكػػف الشػػارع ، فام ك ػػت مػػا بعػػم الكفػػاة  يممػػؾ فيػػا المك ػػ  سػػمطة مهػػذا الت ػػرؼ
الحكػػيـ اجازمهػػا اسػػتصوا  بػػؿ كحػػث ضعميهػػا لمػػا فيهػػا مػػف م ػػمحة المك ػػ  كالمك ػػ  

فػال بػم اف يػتـ ذلػؾ بمراضعػاة ضعػمة ، فاذا كاف مف الجايز المسػاس بجسػم المتػكف ، لا
مكافقة امهما أك ، ضععا لك ية باأعكابط كمه  مكافقة الميت  بؿ كفاتا مف خالؿ ا

 كاف يككف ذلؾ بمكف مقابؿ مال  . ، بعم الكفاة ف  حالة ضعمـ اضعتراعا اصوا  حياتا



 )مستل(منكا والقانوني الفقكي والموقف البشريظ باألصضاء الوصيظ 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

فالتػػػػمخؿ ،   يقػػػػر بمشػػػػركضعية العمػػػػؿ الجراحػػػػ  مػػػػف حيػػػػث الجممػػػػةسػػػػالمال قػػػػا اإ  .3
ك ػم ، كاف الهػمؼ موػا اوقػاذ الشػخص مػف الهػالؾإذا  الجراح  ب  ة ضعامة مشركع

البشػػرية أوهػػا تتوػػاف  مػػة  ضععػػا رضع  كالقػػاوكو  ضعمػػ  حرمػػة بيػػة اأات ػػؽ ال قػػا الشػػ
 كحرمتا . وسافكرامة اإ

البشػػرية كمػػة ذلػػؾ لػػـ تػػكرم  ضععػػا ضعمميػػات وقػػؿ كزرع اأ ضعرفػػت البشػػرية موػػذ القػػمـ .4
كمػػػػا اف ، لمععػػػك البشػػػرمأك  اكصػػػر القػػػكاويف الحميصػػػة تعري ػػػا م يقػػػا لتمػػػؾ العمميػػػات

 ليس م يقا .  التعريؼ الكارم ف  بعض القكاويف
البشػػرية مهػػ  اف تكػػكف خال ػػة لكجػػا اهلل تعػػال  كاف تكػػكف  ضععػػا اف الك ػػية باأ  .5

الربل التجارم ب م كجػا مػف أك  مف ا ضعماؿ التطكضعية كاف   تتسـ بالطابة المامم
 الكجكخ .

إذا  كاوػا، البشػرية مػف جصػث المػكت  ضععػا   يكجم وص خاص يحـر التػماكم باأ  .6
تمػػت ، ك ػػ  بالععػػك البشػػرم كمهػػك م ػػرا ضعمػػ  ك ػػيتاكمهػػك الم، مػػات الشػػخص

 الك ية كلزمت شرضعا. 
كمخػػػالؼ ،  ف ذلػػػؾ محػػػـر شػػػرضعا ك اوكوػػػا، التواسػػػمية ضععػػػا   تجػػػكز الك ػػػية باأ .7

 لموظاـ العاـ كاآلماب العامة السايمة ف  المجتمة . 
 ثانيًا:. التوصيات

ركط القاوكويػة البشػرية تعػـ الشػ ضععا سرضعة ا مار تشرية ضعاـ كشامؿ لزراضعة اأ .1
مهػػذخ  إجػرا كتحميػػم ا مػاكف التػػ  يػتـ مػف خاللهػػا ، كالطبيػة التػ  تػػوظـ مهػذخ المسػ لة

 ضعم  اف تككف جميعها تحت اشراؼ كر ابة كزارة ال حة . ، العمميات
الطبػػ  بػػيف افػػرام المجتمػػة كضعقػػم وػػمكات متخ  ػػة حػػكؿ مسػػ لة زرع  وشػػر الػػكضع   .2

كتشػػجية ، الوػػاس المرعػػ  مػػف الهػػالؾتهػػا فػػ  اوقػػاذ حيػػاة أمهميالبشػػرية ك  ضععػػا اأ
 مػف خػالؿ الك ػية ب ضععػايهـ، المتبرضعيف ضعم  المشاركة ف  مهذا الوكع مػف العػالج

كيتـ ذلؾ مف خالؿ مشػاركة رجػاؿ الػميف كاطبػا  ، بم  مف اف ت بل ترابا بعم فترة
 ضععػا  ف معظـ ا فػرام يجهمػكف حقيقػة ضعمميػات وقػؿ كزرع اأ، كشخ يات ضعامة
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يمكػػػف اف تمصمػػػا مػػػف ضعػػػالج وػػػافة كفعػػػاؿ فػػػ  اوقػػػاذ حيػػػاة الكصيػػػر مػػػف  كمػػػا، البشػػػرية
 المرع  . 

البشػػرية مػػف  بػػؿ المشػػرع العرا ػػ  فػػ  القػػاوكف ر ػػـ  ضععػػا كعػػة تعريػػؼ خػػاص باأ .3
البشرية كالذم يمكف اف  ضععا كالخاص بوقؿ كزرع اأ، المعمؿ 1986ف لسوة 85 

صتػػػا يتكػػػكف مػػػف جأك  وسػػػافكػػػؿ جػػػز  مػػػف جسػػػـ اإ ب وػػػا  يعػػػرؼ الععػػػك البشػػػرم
كسػكا  اكػاف متجػمم ،  أك  سكا  يوهض ب ما  كظي ة معيوة، وسجةمجمكضعة مف اأ

كاذا تػػـ استي ػػالا مػػف ، كامكػػاف الجسػػـ مػػف اسػػتبمالا بشػػكؿ تمقػػاي  اـ غيػػر متجػػمم
 اوقاص الجسـف.إل   جز  موا يؤممأك  الجسـ بشكؿ كم 

العرا ػػػػ  ك ػػػػاوكف  البشػػػػرية ضععػػػػا مػػػػامة فػػػػ   ػػػػاوكف وقػػػػؿ كزرع اأأك  اعػػػػافة فقػػػػرة .4
، البشػػػرية ضععػػػا يكعػػل فيػػػا كي يػػػة تكصيػػؽ الك ػػػية باأ، م ػػارؼ العيػػػكف العرا ػػػ 

  .خرلاأ حكاـكغيرمها مف اأ، كممل امكاوية الرجكع ضعف الك ية، كمكاف تكصيقها
وقترح ضعم  المشرع العرا   تكحيم الو كص المتعمقة بالك ية سكا  اكاوت الك ية  .5

الشخ ػػية العرا ػػ   حػكاؿكالمو ػػكص ضعميهػػا فػ   ػػاوكف اأالتقميميػة المتعمقػػة بالمػاؿ 
البشػػرية المو ػػػكص ضعميهػػا فػػػ   ضععػػػا الك ػػية باأأك ، 1959ف لسػػػوة 188ر ػػـ  

كذلؾ مف خػالؿ  ػاوكف ، 1986 ف لسوة85البشرية ر ـ   ضععا  اوكف وقؿ كزرع اأ
ضعم  غرار ما فعؿ المشرع الم رم مف ايرام  اوكف ، يسم  بقاوكف الك ية العرا  

الك ػية سػكا  التػ  تػرم ضعمػ   حكاـكيككف القاوكف شامؿ أ، مستقؿ كمكحم لمك ية
 . خرلاك غيرمها مف الك اية اأ، البشرية ضععا ضعم  اأأك ، الماؿ

 ف الكمػاؿ هلل ، كف  وهايػة مهػذا البحػث   امضعػ  فيػا اووػ   اربػت مرجػة الكمػاؿ 
 "مػػػف العمػػػـ ا   مػػػيال كمػػػا اكتيػػػتـ " ػػػاؿ تعػػػال ، كاضعتػػػرؼ سػػػم ا بعجػػػزم ك  ػػػكرم، كحػػػمخ

ككػػػؿ مػػػا امضعيػػػا اوػػػ  بػػػذلت   ػػػارل جهػػػمم فػػػ  سػػػبيؿ تقػػػميـ مهػػػذا ف 85ايػػػة  - ا سػػػرا 
ا ػبت الهػمؼ فمػػف فػ,ف  ،كارجػك مػف اهلل ضعػػز كجػؿ اف يو عوػ  كيو ػة المسػػمميف، العمػؿ

  كاهلل كل  التكفيؽ .، كاف كاف غير ذلؾ فحسب  اوو  ارمت الخير، اهلل تعال 
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.ابػػف  مامػػة المقمسػػ ، مكفػػؽ الػػميف ابػػ  محمػػم بػػف ضعبػػماهلل، الكػػاف  فػػ  فقػػا ابػػف حوبػػؿ، بيػػركت، 2
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 ـ .1992-ق1412 ، ت ط، سوة اأكلط، ، ، مار ال كر، بيركت1511/394 ك  ف
مار ، الطبعػػة الصاويػػػة، 2ج، اأكؿالمجمػػم ، القػػرآف الكػػػريـ اـحكػػالجػػػامة أ، .ابػػك ضعبػػماهلل القطبػػ 5

 بيركت.، احيا  التراث العرب 
-ق1381سػوة ، ط ا خيػرة، مػامة  ك ػ ف، ابك القاسـ حسيف بف محمم الم عؿ، .ا   هاو 6

 ـ .1961
.ايػػة اهلل محمػػم  ػػامؽ الركحػػاو ، المسػػايؿ المسػػتحمصة، مار الزمهػػرا  لمطباضعػػة كالوشػػر، بيػػركت، 7

 مكف سوة طبة.ب
.البجيرم  سمماف، حاشية البجيرم  بتح ػة الحبيػب ضعمػ  شػرح الخطيػب المسػم  فػ  حػؿ ال ػاظ 8
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.الجػكامهرم، ت ػحيل ابػ  و ػػر اسػماضعيؿ بػف حمػػام، بركايػة ابػ  محمػم بػػف اسػماضعيؿ بػف محمػػم 9

 سوة.، بمكف 2/562الويسابكرم، تاج الم ة ك حاح العربية، مامة  ك  ف، 
 بػػػ  ، حاشػػية المسػػك   ضعمػػػ  الشػػرح الكبيػػر، شػػمس الػػػميف محمػػم ضعرفػػة المسػػػك  ، .المسػػك  12

البركػػات سػػيمم احمػػم الػػمرمير بهامشػػا الشػػرح المػػذككر مػػة تقػػارير محمػػم ضعمػػيش، مار احيػػا  
 التراث العرب .

.الزبيػػػػػمم، محمػػػػػم مرتعػػػػػ  الحسػػػػػيف، تػػػػػاج العػػػػػركس مػػػػػف جػػػػػكامهر القػػػػػامكس، مػػػػػامة  ك ػػػػػ ف 11
 ف.1994-ق1414ار ال كر، بيركت، ت ط،  ، م22/296

معرفػػػة ال ػػاظ الموهػػػاج  ضعػػػيف مػػػف إلػػػ   م وػػ  المحتػػػاج، محمػػػم الشػػػربيو  الخطيػػػب  .الشػػربيو 12
 .1958، 2م ط   البابم  الحمب  كاك مخ، ج مكتبة كمطبعة، فاضعياف ضعمما  الشافعية

 ق.682سوة معرفة معاو  الموهاج، إل   .الشربيو ، محمم الخطيب، م و  المحتاج13
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ضعػػال  الػػميف ابػػك بكػػر بػػف مسػػعكم الحو ػػ ، بػػماية العػػاية فػػ  ترتيػػب الشػػراية، مار ، .الكاسػػاو 17
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 :الممخص
الشخ ية العرا   حيث ضعرفهػا  حكاؿإف المشرع العرا   وص ضعم  الك ية ف   اوكف اأ

لمػػػكت مقتعػػػاخ التمميػػػؾ بػػػال مػػػا بعػػػم اإلػػػ   باوهػػػا ت ػػػرؼ فػػػ  التركػػػة معػػػاؼف 64فػػػ  المػػػامة  
 البشػػرية مػػف الميػػت كوقمهػػا ضععػػا كمػػا اوػػا مهوػػاؾ خػػالؼ فقهػػ  فػػ  اباحػػت ا وت ػػاع باأ، ضعػػكض
، كتكريمػػا وسػػافية لإلسػػالمككػػاف السػػبب مػػف مهػػذا الخػػالؼ مهػػك وظػػرة الشػػريعة اإ، ا حيػػا إلػػ  
يػػوظـ فيػػا ك ػػم وػػص المشػػرع العرا ػػ  بقػػاوكف خػػاص ، ميتػػاأك  ا ممػػ  محتػػـر حيػػا كػػاف وسػػاففاإ

إلػ   ت و ػكص مػكامخأشػار حيػث ، 1986ف لسػوة 85البشػرية كمهػك القػاوكف ر ػـ   ضععػا وقؿ اأ
كيخػػػالؼ ، البشػػػرية كالجػػػزا  القػػػاوكو  ضعمػػػ  مػػػف يخػػػالؼ مهػػػذا القػػػاوكف ضععػػػا كي يػػػة التعامػػػؿ باأ
 وسػػافك ايػػة اإإلػػ   ية التػػ  تسػػع وسػػاوك ػػم تػػ صر المشػػرع العرا ػػ  بالمبػػامئ اإ، م امهيمػػا كاسسػػا

ة مهػذا مهميػكأ، مػف المهاوػة وسػافالمحافظػة ضعمػ  كيػاف اإإلػ   اليات الجشػة كالطمػة كتسػع مف 
العمؿ مهذا العمؿ كخطكرتا كعة القاوكف شكال معويا لمتعبيػر ضعػف مهػذا العمػؿ يقػـك بػا المك ػ  

كاف ، ا  ػرار الكتػاب أك  كمهذخ الشكمية  م ت خػذ ضعػمة  ػكر موهػا الك ػية، ف  التعبير ضعف ارامتا
البشػرية يجػػب اف يكػكف ل ػرض اوقػػاذ حيػاة مػريض ضعمػػ   ضععػا ال ايػة مػف الك ػػية باأالهػمؼ ك 

اك ، فػػاذا ال ػػرض موػػا يجػػب اف يكػػكف ضعالجػػ ،  يػػم الحيػػاة مػػف خػػالؿ استي ػػالا مػػف جصػػة ميػػت
كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تشػػػريل الجصػػػة  وسػػػافضعمميػػػة  ستكشػػػاؼ ا مػػػراض التػػػ  ت ػػػيب اإ مهػػػماؼأ

كمػػػػا اف الشػػػػرع كالقػػػػاوكف كعػػػػة شػػػػركط  ستي ػػػػاؿ ، كمراسػػػػتها كمهػػػػذا مػػػػا يقػػػػـك بػػػػا ضعمػػػػـ الطػػػػب
  يجػػكز استي ػػالها سػػكا  مػػف الحػػ  اـ مػػف جصػػة  أضععػػا حيػػث اوػػا مهوػػاؾ ، البشػػرية ضععػػا اأ

 ضععػػا التواسػػمية لمػػا فيهػػا مػػف خمػػط لأوسػػاب كاف مهػػذخ اأ ضععػػا مهػػ  اأ ضععػػا الميػػت كتمػػؾ اأ
البشػػػرية كالتػػػ  اجازمهػػػا   ضععػػػااف الك ػػػية باأإلػػػ   باإعػػػافة، محػػػـر استي ػػػالها شػػػرضعا ك اوكوػػػا

اوقػاذ الكصيػر إلػ   حيكيػة مهمػة تػؤمم أضععػا تػكفير إلػ   ال قا كالقاوكف تػكفر مػف خػالؿ الك ػية
كالت  تتـ با ي ا  مػف المك ػ  ب ضععػايا ، المكتأك  الذيف  اربكا ضعم  الهالؾ شخاصمف اأ

 مر .مكافقة كل  ا أك  ا ذف مف ا اربا بعم كفاتا با ستي اؿأك  حاؿ حياتا
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ABSTRACT: 

 The Iraqi legislator stipulated the will in the Iraqi Personal 

Status Law, where it was defined in Article (64) as an act in the 

estate added to the post-death requirement of ownership without 

compensation. There is also a jurisprudential dispute in which the 

use of the human organs of the deceased was permitted and 

transferred to the neighborhoods. From this dispute is the view of 

Islamic law of man and his honor, the human being is respectable 

alive or dead, and the Iraqi legislator provided a special law 

regulating the transfer of human organs, the law No. (85) of 1986, 

where the provisions of its articles referred to how to deal with 

human organs and legal sanction on whoever contravenes this law 

and its basis. The Iraqi legislator influenced by the humanitarian 

principles that seek to protect the human beings from the 

mechanisms of greed and seek to preserve the human being from 

humiliation. According to the importance of this work, the law has 

put a form concerned to express this work by the testator in 

expressing his will, as such formality may take several pictures 

including the commandment or written confirmation, and the 

purpose and purpose of the will of human organs must be for the 

purpose of saving the life of a patient by removing an organ from 

a dead body. If its purpose should be therapeutic, or scientific 

objectives to explore diseases that afflict human through anatomy 

and studying the body by the science of medicine. Besides the law 
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has set conditions for the eradication of human organs, as there are 

organs may not be moved in Sharia and law either from the body 

of the deceased such as genital organs in order to prevent 

genealogical mixing. In addition, the will of human organs 

authorized by the jurisprudence and law provides vital organs to 

save many people who are close to death, which is carried out by 

the will of the organs, in his life or the permission of his relatives 

after his death, by eradication or the consent of his guardian. 

 


